Byrådet

Punkt 13.

Forslag fra Enhedslistens, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres
byrådsgrupper vedr. plantebaseret kost
2022-031029
Enhedslistens, Socialistisk Folkepartis og De Radikale Venstres byrådsgrupper har anmodet om, at følgende
optages på byrådets dagsorden til mødet den 9. maj 2022:
"Enhedslistens, SFs og Det Radikale Venstres byrådsgrupper stiller nedenstående forslag i Aalborg Byråd:
Der udarbejdes retningslinjer for de kommunale institutioners madordninger og kantiner, således at borgere,
der bruger kommunale kantiner og madordninger altid har mulighed for at vælge et plantebaseret måltid, hvor
det er praktisk muligt.
Begrundelse:
Flere og flere borgere ønsker at spise mere plantebaseret mad på grund af klimaet, deres sundhed eller
hensyn til dyrevelfærd. Vi mener, at kommunen bør støtte op omkring denne udvikling. Med det dygtige
køkkenpersonale, har vi muligheden for at introducere flere mennesker til plantebaserede retter. Det vil også
inspirere til ændring af spisevaner i hjemmet.
Med dette forslag ønsker vi at sikre, at give borgere, der bruger kommunale kantiner og madordninger
mulighed for at vælge et sundt, nærende plantebaseret måltid. Der er tale om minimum et plantebaseret tilvalg
pr. måltid på alle kommunale institutioner. Dette skal ske i samarbejde med en faglig kompetente ressource
som f.eks. klinisk diætist.
Der er en række fordele ved, at det gøres muligt at spise plantebaseret mad hos de kommunale institutioner.
Der er tale om fordele for klima og miljø, sundhed, økonomi og dyrevelfærd.
Aalborg har fremlagt deres klimainitiativer, som skal være med til at skabe en reducering på 70%
CO2-udledning i 2030 og en klimaneutral kommune i 2050. Forslaget kan være med til at reducere Aalborg
bys CO2-udledning specielt i scope 3. Med det nye fokus på den grønne omstilling i landbruget har
kommunerne - inklusiv Aalborg - en mulighed for at støtte omstillingen til mere plantebaseret produktion, ved at
være en storkøbs-aktør for lokale plantebaserede varer. Reduktion i andelen af animalske produkter vil
mindske kommunens klimabelastning.
Det er generelt sundere at spise mindre kød og mere grønt, og derfor er det vigtigt at de kommunale
institutioner understøtter dette. Hvis alle i Danmark spiste tættere på kostrådene, ville der kunne spares 12
milliarder kroner hos sundhedsvæsenet. Det fastslår en rapport fra Københavns Universitet. Ved at indføre en
ordning der gør at plantebaserede muligheder, er et krav på offentlige institutioner i Aalborg Kommune,
bidrager man til at passe på folkesundheden. Ifølge de nye kostråd bør danskerne sænke deres kødforbrug
til højst 350g om ugen, hvor det nu er på omkring 1 kg.. Hvis alle spiste mere plantebaseret, ville det spare
penge hos sundhedsvæsenet.
Måltider som udelukkende indeholder planter, garanterer dyrevelfærd. Det er vigtigt, at kommunale
institutioner understøtter dyrevelfærd, og en af de mest effektive måder at gøre det på er ved at tilbyde
plantebaserede muligheder i madordninger.
Ordningen ønskes gennemført overalt, hvor det er praktisk muligt, set i forhold til at have et tilstrækkeligt
forbrugsniveau og at undgå madspild.
Forslaget er udarbejdet i dialog med alle partier i Det Grønne Valgforbund. Det vil sige udover SF, De Radikale
og Enhedslisten: Veganerpartiet, Alternativet, Trafikalt Folkeparti og Kommunistisk Parti."
Beslutning:
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For stemte: 24
Imod stemte: 6 (C , D og O)
Mette Ekstrøm var fraværende.
Godkendt.
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