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Politisk forord
Omlægningen til en markant mere bæredygtig brug af vores planet er 
nok den største af de mange udfordringer, vi som samfund står med de 
kommende år.

I Slagelse Kommune er vi nødt til at adressere denne udfordring, og vi vil 
gerne være med til at gå foran. 

Det gør vi ved at sætte os nogle mål som kommune og samtidig skabe 
rammer, der gør det attraktivt at deltage aktivt i en bæredygtig udvik-
ling.

Vi har vedtaget en ambitiøs strategi, der skal sikre den bæredygtige 
udvikling af kommunen de næste år frem. Vi sætter gang i handlinger, der 
gavner klimaet, miljøet og skaber mere natur og grøn vækst, til gavn for 
borgere og virksomheder i Slagelse Kommune. 

Vi arbejder med bæredygtig udvikling i mange hjørner af kommunen. 
Med strategien har vi valgt i særlig høj grad at prioritere tre temaer:

• Klima
• Biodiversitet 
• Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

Med strategien tager vi ansvar som kommunens største arbejdsplads, som 
myndighed og ejer af kommunale selskaber.

Bæredygtighedsstrategien bliver en tydelig ramme, der ansporer til tvær-
fagligt samarbejde både i kommunen og med omverdenen. Mange af foran-
dringerne i en grøn omstilling og bæredygtig udvikling kræver partnerska-
ber, fællesskaber og lokalt engagement. Vi vil med strategien gerne invitere 
ind til samarbejder og vi håber, at gode initiativer og idéer vil spire og gro 
overalt i kommunen.

Sammen med vores borgere og virksomheder, foreninger og institutioner og 
andre kommuner vil vi inspirere og inspireres for at fremme den bæredygti-
ge udvikling.

John Dyrby Paulsen                                 Jørgen Grüner
Borgmester                                                      Formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
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Indledning
Bæredygtighedsstrategien og den tilhørende handlingsplan indeholder 
de indsatser, som Slagelse Kommune i de kommende år vil prioritere 
særlig højt for at fremme den bæredygtige udvikling. Vi iværksætter 
konkrete handlinger, der bygger ovenpå eller supplerer kommunens 
eksisterende indsatser inden for temaerne: Klima, biodiversitet samt 
ressourceforbrug og cirkulær økonomi. Selvom de tre temaer er opdelt 
i strategien, er de oftest forbundet med hinanden, og flere handlinger 
fremmer både CO2-reduktion, biodiversitet og mindre ressourceforbrug.
Vi arbejder med temaerne ud fra flere vinkler og fagligheder for at skabe 
merværdi og fremme flere formål i de enkelte handlinger. 

Bæredygtighedsstrategien revideres ultimo 2022. Strategiens hand-
lingsplan er et separat dokument.

Inden for de seneste år er klima, natur og FN’s verdensmål for alvor kom-
met på den nationale og internationale politiske dagsorden. Strategien 
er dynamisk, så den kan følge med de politiske dagsordener og lovgiv-

ning. Kommende nationale handlingsplaner har betydning for vores bære-
dygtighedsstrategi, og vi er med en dynamisk strategi klar til at omstille os 
til de nye krav og muligheder.

Byrådet vil følge op på strategien, gøre løbende status og vurdere effekten 
af handlingerne. 

De tre temaer i bæredygtighedsstrategien bliver særligt prioriteret de 
kommende år. Udover handlingerne i bæredygtighedsstrategien arbejder vi 
med mange projekter inden for bæredygtig udvikling, bl.a. klimatilpasning 
langs kommunens kyster. Byrådet har desuden i budgetaftalen 2019-2022 
peget på handlinger inden for fem af FN’s Verdensmål, som vi følger op på i 
strategien.

Bæredygtighedsstrategien er udarbejdet i henhold til planloven. Strate-
giens indsatser vil blive indarbejdet i kommunens planlægning – fx i den 
kommende kommuneplan og lokalplaner, hvor det er muligt. 
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• Indgå i projekter med landbruget, hvor lavbunds-
jorde- og arealer omlægges til ekstensiv drift.

• Tænke klima og naturforbedring ind i indsatsen 
for grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttel-
sesområder.

• Gennemføre dialogtilsyn  om bæredygtighed på 
husdyrbrug og gartnerier og stille krav om energi-
gennemgange i miljøgodkendelser af husdyrbrug.

• Indgå i projekter om skovrejsning og fremme skov-
rejsning på kommunal og privat jord.

Vi vil blandt andet

• Reducere udledningen af CO2 fra Slagelse Kom- 
munes geografiske område med 70 % inden 2030. 

• Udarbejde en plan for fremtidens energisystem i 
Slagelse Kommune med mål om CO2-neutral energi-
forsyning i 2030.

• Fremme energibesparelser i boliger og øvrige 
bygninger.

• Gennemføre kampagner for kommunens medar-
bejdere og borgere.

• Nedbringe CO2 fra transporten ved bl. a. at frem-
me  el-transport.

Vi bruger FN’s verdensmål 
til at skabe merværdi til 
vores indsatsområder og 
handlinger. 

Fx tænker vi energibespa-
relser sammen med grøn 
lokal vækst og skovrejs-
ning sammen med under-
visning.

FN’s verdensmål

Klima
Vi arbejder ambitiøst for at nedbringe udledningen af drivhusgasser (herefter benævnt CO2) fra 
Slagelse Kommunes geografiske område med 70 % inden 2030 og med at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050. Vi vil arbejde med kommunens egen drift og indgå i partnerskaber og samarbejder. 
I strategien bygger vi videre på kommunens arbejde inden for energisektoren og skovrejsning. 
Desuden iværksætter vi indsatser indenfor transport og landbrug.

Målsætninger 
Vi skal opnå klimaneutralitet indenfor kommunens geografi i 2050. I 2030 skal vi opnå en CO2-neutral energi-
forsyning. Vores transport skal udlede mindre CO2. Vi samarbejder med landbruget om at binde CO2 og spare 
energi. Vi vil binde CO2 via skovrejsningsprojekter.

Forsyningsselskaber, landbrugsorgani- 
sationer, Slagelse Ehvervscenter, virk-
somheder, lodsejere, borgere, Gate21, 
trafikselskaber,  kommuner og andre, 
som ønsker at arbejde sammen om at 
nedbringe CO2-udledningen.

Samarbejdspartnere
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munens institutioner, så biodiversitet fremmes og 
mulighed for trivsel og læring øges.

• Udarbejde en naturkvalitetsplan og øge biodiver-
sitet i det åbne land gennem frivillige aftaler med 
lodsejere.

• Lave massiv formidlingsindsats og indgå i dialog 
og inspirere borgere, foreninger og virksomheder til, 
hvad de selv kan gøre for naturen.

• Udarbejde en plan for udfasning af pesticider.

• Afholde en konference om havmiljøet.

Vi vil blandt andet

• Give mere plads til naturen i vores drift og pleje af 
vejkanter, parker og grønne områder i købstæderne 
og landsbyerne.

• Sikre mere natur i de kommunale skove, herunder 
områder med urørt skov, samt udpege flere arealer 
til natur og skov.

• Arbejde med naturen som aktiv, når vi lokalplan-
lægger og udvikler by- og boligområder; og tænke 
biodiversitet ind fra start, når vi anlægger nye veje 
og cykelstier.

• Omdanne og ændre de grønne arealer ved kom-

FN’s verdensmål

Biodiversitet
Vi skal skabe bedre betingelser for planter og dyr, som er trængte i skovene, i det åbne land, i 
vandområder, i bymiljøerne og langs vejene. Vi vil bruge kommunens egne arealer til at skabe 
mere plads til naturen ved at drifte og pleje på en ny måde. Og vi sætter naturen i spil i forhold til 
at løfte sociale udfordringer, øge trivslen og den mentale og fysiske sundhed. Formidling af ind-
satserne og inspiration til andre er en vigtig del af indsatsen for at øge biodiversiteten, og vi invi-
terer ind til partnerskaber.

Vi bruger FN’s verdensmål 
til at skabe merværdi til 
vores indsatsområder og 
handlinger. 

Fx tænker vi nye leveste-
der sammen med fremme 
af mental sundhed.Målsætninger 

Vi giver mere plads til naturen i drift og pleje af kommunale arealer. Vi tænker naturen med fra start, når vi 
planlægger i Slagelse Kommune. Vi øger biodiversiteten i naturområderne i det åbne land, ligesom vi har fo- 
kus på et bedre havmiljø ud for kommunens kyster. Flere borgere skal nyde godt af naturens ro og vildskab.

Samarbejdspartnere

Lokalråd, grønne organisationer, 
landbrugsorganisationer, foreninger, 
kommunale institutioner, borgere, 
virksomheder og andre, som ønsker 
at arbejde sammen om at fremme 
biodiversitet.
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Ressourceforbrug & cirkulær økonomi

Vi vil blandt andet

• Stille flere krav om bæredygtighed i vores indkøb.

• Bygge bæredygtigt og cirkulært i udvalgte ny-
byggerier, renoveringer og nedrivninger af kommu-
nale bygninger.

• Stille krav til cirkulær nedrivning, når byforny-
elsesmidler bevilges og indgå samarbejder med 
almene boligselskaber om cirkulære nedrivninger.

• Reducere madspild i de store kommunale køk-
kener og øge andelen af økologiske og klimavenlige 
råvarer i kantinerne i administrationen.

• Kompetenceudvikle lokale leverandører, byggeer-
hverv og medarbejdere i kantinerne, så de er endnu 
bedre rustet til den grønne omstilling.

• Mindske affaldsmængden ved bl.a. at genbruge 
mere storskrald og indføre affaldssortering i det 
offentlige rum.

• Anspore til deleøkonomi ved bl.a. at etablere en 
reparationscafé, et genbrugsbyggemarked og en 
mobil informationstjeneste for borgere.

Vi bruger FN’s verdensmål til 
at skabe merværdi til vores 
indsatsområder og hand-
linger. 

Fx knytter vi genanvendelse 
i byggeriet med grøn vækst i 
den lokale byggebranche.

Vi vil handle mere ressourceeffektivt og understøtte cirkulær økonomi, hvor mere bliver gen-
anvendt. Vi har en vigtig rolle inden for områderne indkøb, byggeri, fødevarer samt affald og 
genanvendelse. Vi indkøber og sætter mange ressourcer i omløb og har dermed mulighed for at 
præge leverandører i en bæredygtig retning. Vi laver tiltag i samarbejde med virksomheder og 
borgere og søger at inspirere og kompetenceudvikle.

FN’s verdensmål

Målsætninger
Vi er en ansvarlig indkøber, der handler bæredygtigt. Vi mindsker CO2-aftrykket fra vores bygge- og anlægs-
opgaver og genanvender flere materialer. Vi reducerer madspild og øger andelen af økologi og klimavenlig 
mad i kantiner. Vi producerer mindre affald og sorterer og genbruger mere. 

Samarbejdspartnere

AffaldPlus, Slagelse Erhvervscenter, 
almene boligselskaber, samarbejds-
udvalget for kommunale bygge- og 
anlægsopgaver, kommuner og indkøbs-
fællesskaber, borgere, virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner og andre, 
som ønsker at arbejde sammen om at 
fremme den cirkulære økonomi.
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FN’s verdensmål i budgetaftalen 2019

Verdensmål 6: Rensning af spildevand
På baggrund af et pilotprojekt i samarbejde med SK 
Forsyning etablerer SK Forsyning et kulfilteranlæg, 
som skal fjerne lægemidler, bakterier og miljøfrem-
mede stoffer fra spildevandet.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Vi nedsatte i 2019 et rådgivende § 17,4-udvalg, som 
har til opgave at pege på initiativer, der kan under-
støtte bæredygtigt forbrug og produktion. Udvalget 
arbejder frem til 2021 med anbefalinger og konkrete 
projektidéer, som præsenteres politisk.

Verdensmål 13: Kystbeskyttelse
Vi har fokus på klimatilpasning langs kommunens 
kyststrækning. Vi arbejder på en række større, 
kommunale fællesprojekter i Næsby Strand, Korsør 
bymidte, Halsskov, Kobæk Strand og Skælskør for at 
sikre borgere mod stormflod og højere vandstand. 

Verdensmål 15: Urørt skov
Vi præsenterer i 2021 en skovudviklingsplan for de 
kommunale skove. I planen udpeges urørt skov og 
potentielle nye arealer til skovrejsning.

Verdensmål 16: Kulturudveksling og internationalt 
samarbejde
Vi etablerer samarbejder om kulturudveksling i 
andre lande, med fokus på USA, Østen og Mellem-
østen. Formålet er, at de ældste elever i folkeskolen 
i samarbejde med ungdomsuddannelserne etable-
rer netværk og øger kulturforståelsen på tværs af 
landegrænser.

Slagelse Kommune vil arbejde med FN’s verdensmål, som skal fylde mere i den politiske styring af 
kommunen. De 17 verdensmål skal ses under ét, men der er i budgetaftalen 2019 sat særligt fokus 
på følgende verdensmål: 6, 12, 13, 15 og 16.

Vi arbejder med
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