
En bæredygtig fremtid
Der er tre store kriser i forhold til FN’s Verdensmål, som 
vi også i Mariagerfjord skal håndtere: klima, ressourcer og 
biodiversitet. Vi skal handle klogt og i tide, idet der ofte kan 
findes løsninger, som kan reducere flere af de tre kriser. Vi 
vil arbejde for, at vi alle tager ansvar. Vi skal gøre det let for 
borgere og virksomheder at leve bæredygtigt, og vi skal være 
gode til at forklare hvorfor. Derfor skal vi også involvere bor-
gerne, f.eks. gennem det nuværende Naturråd og måske et 
kommende Klimaråd. Vi er klar over, at det ikke er gratis at 
sikre den nødvendige fremdrift, men det vil blive dyrere at 
betale for skaderne, hvis vi ikke handler i tide. Dels skal kom-
munen investere i udførelsen, ligesom vi skal sikre private og 
nationale investeringer samt investeringer fra EU. 
 
Klimahandleplan
FN’s Klimapanels netop udsendte rapport viser, at der skal 
handles nu for at begrænse temperaturstigningerne. I løbet 
af 2022 skal vi i Mariagerfjord Kommune i gang med at lave 
en klimahandleplan for at reducere vores forbrug af energi 
på transport, produktion og bygninger samt vores ressour-
ceforbrug. Vi vil også arbejde for, at vi får lavet handleplan 
for at håndtere især oversvømmelser fra nedbør og stigende 
vandstand. Ikke mindst vil vi arbejde for, at planerne priorite-
res og gennemføres. Vi skal have lagt planer for energianlæg 
i form af vindmøller, solceller og biogasanlæg, som kan un-
derstøtte fremtidens forbrug af el. Her skal vi finde en god 
balance, hvor vi både sikrer den nødvendige energiforsyning 
og tager hensyn til naboerne til de store anlæg. Vi har be-
sluttet fremover at arbejde med klimavenligt og bæredygtigt 
byggeri samt renovering af kommunens bygninger. Ligele-
des skal vi i de kommende år blandt andet hjælpe med at få 
placeret ladestandere til elbiler og omlægge den kollektive 
trafik til el og brint. 
 
Ressourceanvendelse
Affald er en værdifuld ressource. For at udnytte denne res-
source kommer vi i de kommende år til at sortere vores af-
fald i flere fraktioner. Her skal vi hjælpe borgere og virksom-
heder og gøre det så nemt som muligt. Vores grundvand er 

en anden særlig ressource, vi skal passe på. Det er vigtigt, 
at vi sikrer den fremtidige beskyttelse af grundvandet, og vi 
vil gerne mere, end vi kan få gennemført nu. Efter pres fra 
os har byrådet besluttet at købe mere bæredygtigt ind ved 
at stille krav til leverandører om, at varerne holder længere, 
kan repareres og er nemmere at sortere til genbrug.

Biodiversitet til glæde for natur 
og mennesker
Naturen i Danmark har det svært, og det er desværre også 
tilfældet i vores smukke kommune. Efter års pres fra men-
neskelig aktivitet forsvinder mange arter. Dette skal vi mod-
virke i kommunens biodiversitetsplan. Vi skal stoppe tilba-
gegangen og skabe mere natur og biodiversitet. Ligeledes 
skal vi have reduceret udledningen af spildevand til Mariager 
Fjord og Kattegatkysten, både af hensyn til naturen og bade-
vandskvaliteten. Kommunens natur skal sikres bedre vilkår. 
Det giver også trivsel og livskvalitet til borgerne at komme ud 
og opleve naturen. Her kan vores kommune gøres endnu 
smukkere, f.eks. med blomsterenge på offentlige arealer og 
blomsterrige rabatter langs vejene.
 

Socialdemokratiet arbejder for, at Mariagerfjord Kommune skal være en mere bæ-
redygtig kommune, der bygger på både økonomisk, social og miljømæssig bære-
dygtighed.
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