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Forord
Hedensted Kommune ønsker en bæredygtig vækst og velfærd. 

Det gør vi blandt andet ved at have fokus på klima-, energi- og miljøområdet. Vækst og 
bæredygtighed hænger nemlig tæt sammen. Et øget forbrug af ressourcer kan belaste 
miljøet og klimaet, og derfor handler det om at finde den rette balancegang, når vi læg-
ger planer for de kommende års udvikling. 

Med denne lokale Agenda 21-strategi tænker vi klima-, energi- og miljøområdet sammen 
med vores øvrige plan- og vækststrategier. På den måde vil vi bidrage til bæredygtig 
vækst og velfærd til glæde og gavn for både os og de kommende generationer.

Samarbejder med borgere, institutioner og virksomheder om løsninger er noget vi læg-
ger stor vægt på.  Vi fokuserer på det nære samfund og de nære relationer, samtidig 
med, at vi tager medansvar for den globale udvikling, eksempelvis ved at have fokus på 
FNs verdensmål.

Sammen kan vi skabe en bæredygtig udvikling for Hedensted Kommune. 

God læselyst.

Kasper Glyngø
Borgmester
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Indledning
Siden FN´s klima- og miljøkonference i Rio de Janeiro i 1992 har FN´s medlemslande ar-
bejdet for en bæredygtig udvikling. Det skal sætte dagsordenen for udviklingen i det 21. 
århundrede. I Danmark skal kommunerne hvert 4. år redegøre for deres bidrag til at sik-
re en bæredygtige udvikling. Denne redegørelse kaldes Lokal Agenda 21 Strategi.

Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder det nuværende samfunds behov uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. En bære-
dygtig udvikling indebærer en samtidig varetagelse af økonomiske, miljømæssige og so-
ciale udfordringer.

Det opnås ikke med et snuptag i én strategiperiode, men gennem en lang og vedholden-
de indsats. Der er således god grund til at prioritere indsatsen i den enkelte fire års stra-
tegi-periode i relation til den mere langsigtede indsats.

Hedensted Kommune bygger videre på det arbejde, som er igangsat, og fastholder de 
langsigtede mål, som de fremgår af kommuneplanens hovedstruktur:

 Vækst og udvikling, 
 Natur og miljø, 
 Landskaber og kultur arv og
 Infrastruktur og tekniske anlæg. 

I de kommende fire år fokuserer Agenda 21 strategien omkring udviklingsstrategierne, 
samtidig fastholdes og udbygges det langsigtede arbejde med Agenda 21 mål.

Det fortsatte arbejde med Agenda 21, vil således understøtte og være en del af kommu-
nens udviklingsstrategi om vækst – men en vækst, hvor bæredygtighed er centralt.

Agenda 21 målsætninger
Ifølge Planloven skal kommunalbestyrelser offentliggøre en Agenda 21-strategi med op-
lysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og 
hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i ar-
bejdet.

Strategien skal indeholde de politiske målsætninger og de strategiske virkemidler for det 
fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:
 

• Mindskelse af miljøbelastningen, 
• Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 
• Fremme af biologisk mangfoldighed, 
• Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
• Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, 

erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og 
økonomiske forhold.

Der vil i arbejdet med Agenda 21 komme øget fokus på en del af FNs 17 verdensmål 
(SDG).
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Visionen
Hedensted Kommune vil være en afgørende deltager i et bæredygtigt velfærdssamfund. 
At være deltager betyder, at dette ikke kan gøres alene. Det betyder også, at dette ikke 
kan måles på enkelte faktorer, fx hvor mange penge der bruges, eller hvor mange offent-
lige ansatte der er.

Bæredygtig Velfærd skal opleves – i naturen, i byerne, i virksomhederne, i familierne og 
hos det enkelte menneske.

Bæredygtig velfærd er således central i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune vil arbejde for en bæredygtig og dermed miljørigtig kommune ved 
at vælge de enkle løsninger med den største effekt, så ressourcer benyttes med omtan-
ke. Ansvaret er fælles, og kommunen vil gå forrest med gode eksempler på bæredygtige 
løsninger og give gode rammer for, at alle kan og vil vælge de rigtige løsninger, der er til 
gavn for både den enkelte og for fremtidens generationer.

Hedensted Kommune har meget enestående natur, store områder såvel som små og bå-
de langt fra beboelse, men også tæt på. Både den store og lille natur skal bevares og om 
muligt forbedres ved at øge den naturlige variation i flora og fauna. Og natur skal også 
bruges, derfor lægges der vægt på adgang til natur og for alle.

Kultur- og naturlandskabet skal der værnes om og der arbejdes for at nedbringe støj fra 
infrastrukturen i videst mulige omfang.
 
Det kræver en bevidst indsats fra både borgere, erhvervslivet og kommunen, hver især 
og i tæt samarbejde. Målet er at skabe et godt lokalsamfund, der er i front med en bære-
dygtig velfærd, og hvor trivsel og borgerengagement fortsat er i højsædet.
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Målsætninger inden for Agenda 21 arbejdet
Mindskelse af miljøbelastningen.

• at reducere forbruget af el, vand og varme, 
• at medvirke til at reducere trafikkens miljøkonsekvenser, herunder også støj, 
• at medvirke til at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen, 
• at give mulighed for CO2-reducerende anlæg og adfærd

SDG mål:        

Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 

• at medvirke til en handelsstruktur med lavere transportforbrug,
• fremme adgangen til naturen fra byerne,
• at skabe mere byliv og smukke omgivelser med lavere ressourceforbrug

SDG mål:      

Fremme af biologisk mangfoldighed

• at mindske brugen af miljøgifte og pesticider, 
• at muliggøre et alsidigt dyre- og planteliv i den store og lille natur, 
• at sikre høj vandkvalitet i åer, søer og havet

SDG mål:    

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbej-
de

• at øge bevidstheden om klima i relation til bæredygtighed, 
• at engagere flere i lokal Agenda 21-arbejde, 
• at arbejde for en bæredygtig livsstil blandt borgere og virksomheder

SDG mål:    
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Fremme af et samspil mellem beslutningerne

• at inddrage interesseorganisationer i Agenda 21 arbejdet, 
• at forankre organisationen bredt i den kommunale ledelses- og styringssystemer 

for at sikre, at målene bliver virkeliggjort

SDG mål:  

Agenda 21 arbejdets organisation
Arbejdet med en bæredygtig udvikling/velfærd er, som før nævnt, ikke noget der klares 
med et snuptag, det er en lang og vedvarende opgave. Egentlig nok en opgave som al-
drig hører op. Opgaven skal løses ved medvirken af det enkelte individ og de grupperin-
ger af individer, der findes i virksomheder, foreninger m.v. Arbejdet skal udføres af alle 
overalt i kommunen.

I Hedensted Kommune vil arbejdet blive forankret i Klima- og Energirådet.

Arbejdet med FNs verdensmål er allerede nu placeret i Klima- og Energirådet. Dette råd 
vil derfor også være et naturligt samlepunkt for arbejdet med Agenda 21. Klima- og 
Energirådet er sammensat af 4 politiske udpegede personer og frivillige. Det vigtige for 
rådet er ikke, hvad du er, men at du brænder for at gøre en forskel.

Rådet har politisk forankring i Udvalget For Fritid og Fællesskab samt Udvalget for Tek-
nik.

Efter behov vil rådet inddrage ad hoc arbejdsgrupper om aktuelle emner og med delta-
gelse af relevante deltagere rundt omkring i kommunen. Dernæst vil der aktivt blive ar-
bejdet med information i bredest muligt omfang.


