Miljøforum i Vejle Kommune
Referat
Mødedato: 8. februar 2021 (holdt over teams)
1. Velkomst
Karl Erik Lund bød velkommen til mødet. På sidste møde i Miljøforum den 31.
august 2020 blev kommunens arbejde med DK 2020-planen præsenteret.
Planen er vedtaget af byrådet den 9. december 2020 og planen sætter nu
retning for kommunens arbejde med at nå målene om klimaneutralitet og om
nedbringelse af CO2- udledningen.
Vi har inviteret formanden for kommunens klimaudvalg Steen Gade til at holde
oplæg om de nationale tiltag inden for klimaområdet med særlig fokus på
natur og miljø og hvilke tiltag i Vejles Klimaplan, der har sammenhæng hertil.
2. Nationale tiltag inden for klimaområdet og kommunens Klimaplan
Steen Gade tog afsæt i den række af nationale tiltag, som peger ind i
klimaarbejdet, såsom energiaftaler, elbil-ordning, grøn skattereform,
energiøer, green deal, landbrugsudspil m.fl.
I EU-regi nævnte han landbrugsaftalen, som skal træde i kraft 1. januar 2023,
biodiversitetsplan med krav om, at 30 % af arealanvendelsen skal være natur,
og heraf skal 10 % være vild natur, krav om at flere vandløb skal kunne løbe
frit, Vandmiljøplan III samt krav om CO2 neutralitet for vandforsyning og for
affald. Grundlæggende er der meget tæt sammenhæng mellem EU - krav og
kommunens klimaplan.
Drøftelser viste behov for at tænke i sammenhænge og multifunktionalitet, så
så mange mål som muligt opnås samtidigt gennem projekter og indsatser.
3. Oplæg om lavbundsjorde
Klaus Enevoldsen holdt oplæg om mulighederne for at udtage lavbundsjorde
og dermed reducere udslippet af CO2.
Analyse af arealerne i Vejle Kommune viser, at ca. 41.000 ha er udpeget som
lavbundsareal og det vil kunne reducere udslippet af CO2 med 37.000 ton, hvis
de blev sat under vand. Ca. ½ er dyrket jord i dag. Som noget nyt kan private
og fonde lave klima-lavbundsprojekter. Kommunen ønsker dialog omkring
projekterne og ønsker at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe sammen
med Naturstyrelsen og landbruget.
Kommunen undersøger, hvor meget af de tiltag, der er gjort siden 1990, som
kan godskrives, når reduktionsbehovet gøres op.
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Vejle Kommunes størrelse med et forholdsvist stort landområde og
befolkningstal på over 100.000 gør, at kommunen kunne blive
forsøgskommune for en jordfordeling med smidige arbejdsgange omkring
myndighedsbehandling. Dermed kunne der ske en påvirkning af lovgivningen,
så der bliver mere smidige rammebetingelser for de nødvendige indsatser.
Tiden er knap, når målene skal nås.
4. Nyt fra medlemmerne
Intet at bemærke.
5. Evt.
Karl Erik Lund nævnte, at det fortsat går godt med projektet Sund Vejle Fjord.
Referent Susanne Møller
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