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Økologiske fødevarer
Herning Kommune har i en årrække sammen med aftaleparterne i Green Cities haft fokus på
fremme af økologi. Økologimålet er i høj grad bundet op på ønsket om at beskytte grundvandet, at
gavne den biologiske mangfoldighed og minimere pesticid- og kemikalieforbrug i fødevareproduktionen. Målet er i 2012 ændret fra udelukkende at omfatte indkøb af økologiske fødevarer til nu også at inkludere mål om økologisk dyrket areal indenfor kommunegrænsen. Et mål kommunen,
hvad privatejet landbrugsjord angår, kun kan påvirke indirekte gennem oplysning og dialog, og for
den jord kommunen selv ejer, gennem forpagtningsaftaler.
Herning Kommune har til gengæld med samtlige køkkener, kantiner og boder et betydeligt budget
og dermed en potentiel handlekraft i forhold til indkøb af økologiske fødevarer, med plejehjemsområdet med langt det største fødevareforbrug. Green Cities målet understøttes af Statens nye Økologiske Handleplan. Her er målet at nå op på 60 % økologi i alle offentlige køkkener i 2020. Omlægning til økologi er også innovation, som bidrager til grøn omstilling og beskæftigelsen i Danmark og i Herning Kommune.
Mål fra Green Cities aftalen:
Mindst 75 % af fødevareforbruget i de kommunale køkkener skal være økologisk i 2015.∗
Mindst 20 % af landbrugsarealet indenfor kommunegrænsen er økologisk ved udgangen
af 2025 (herunder også kommunalt ejet areal).

Økologiprocenter i Herning Kommunes køkkener
Green Cities mål 2012 - 75 %
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Målet er i 2012 ændret således, at slutdatoen for opnåelse af 75 % økologi i kommunens køkkener er rykket fra 2012
til 2015.

Økologiregistreringer for Herning Kommunes institutioner for fødevareindkøb i 2012.
Nedenstående er en opgørelse af de institutioner der har registreret i Herning Kommune indenfor
den angivne tidsfrist.
Institutionerne er inddelt i forskellige typer af køkkener. På grund af gennemførte fusioner af institutioner i Herning Kommune fremgår der ingen registreringer under Børnehaver og kun ganske få
under vuggestuer.
Andelen af køkkener i Herning Kommune, der har leveret oplysninger til opgørelsen, har været rekordlav for 2012. I forhold til aftalen i Green Cities skal 70 % af alle kommunens køkkener indberette, før resultaterne er valide. I 2012 har 49 % af køkkenerne indberettet deres indkøb. Da det
sandsynligvis er de økologisk bevidste institutioner, der har størst fokus på at få registreret deres
arbejde med økologi i hverdagen, vil den samlede registreringen formodentlig afspejle en højere
økologiprocent, end hvad der reelt er indkøbt.
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