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Forord
I Kolding arbejder vi målrettet med at fremme 

den bæredygtige omstilling, styrke livskva-

liteten for borgerne, vækstbetingelserne for 

erhvervslivet og uddanne de kommende gene-

rationer i kompetencer, der kan understøtte en 

bæredygtig fremtid.

Den grønne omstilling har vi arbejdet med i 

Kolding Kommune i over 30 år, men nu har vi 

for alvor har sat foden på speederen.  

Vores ambition er, at vi 2030 har et bæredyg-

tigt samfund med et nyt nive au af livskvalitet, 

hvor vi øger sundheden og trivslen, har et 

klima i balance, en mere mangfoldig natur, et 

øget fokus på vand som en ressource og hol-

der vores ressourcer i kredsløb. 

Vi skal kort sagt designe et nyt og bedre sam-

fund ved at gentænke den måde, vi produce-

rer og forbruger på, ved at skabe bæredygtige 

fællesskaber og udvikle nye, innovative forret-

ningsmodeller. I Kolding har vi design i vores 

DNA, og dermed er vi godt rustet til at reali-

sere potentialerne i den grønne omstilling og 

skabe en ny og innovativ vej frem, hvor ingen 

bliver efterladt tilbage. 

Men der er ikke en nem vej. De sidste par år 

har vi haft mange udfordringer, som har fyldt 

i samfundet. Lige fra en stor sundhedskrise 

med coronapandemien til en sikkerhedspoli-

tisk krise og krig i Ukraine, som gør at mange 

er udfordret på at betale deres el- og varme-

regninger. 

Trods disse store kriser, så holder vi snuden 

i sporet, og fortsætter vores rejse. Vi tager et 

lokalt ansvar og går forrest, hvor vi kan. Denne 

årsrapport for 2022 fremhæver nogle af de 

resultater, som vi har arbejdet på i løbet af det 

sidste års tid. 

Vi kigger tilbage på et år, hvor vi kan være stol-

te af vores indsats – og jeg håber, at den kan 

inspirere og motivere til at fortsætte arbejdet 

de kommende år. Vi har nemlig brug for op-

bakning fra alle – borgere, virksomheder, ud-

dannelsesinstitutioner, foreninger og Kolding 

Kommune selv – hvis vi skal nå helt i mål. 

Vores mantra er: Ingen kan gøre alt, men alle 

kan gøre noget og sammen kan vi gøre en 

forskel. 

Knud Erik Langhoff

Borgmester
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Hvad er bæredygtighed  
i Kolding?
Dette årsmagasin fremhæver nogle af de bæ-

redygtige indsatser, som der er opnået i løbet 

af 2022. Men hvad betyder ordet bæredygtig-

hed egentligt?

Det kan der være mange holdninger til, men i 

Kolding er bæredygtighed defineret ved, at vi 

kan opfylde vores behov i livet uden at bringe 

vores børn og børnebørns levevilkår og mulig-

heder i fare. Et bæredygtigt samfund kræver 

derfor en balance mellem økonomi, menne-

sker og miljø. 

Økonomisk vækst er ikke bæredygtig, hvis 

den ødelægger miljøet og udpiner jordkloden, 

eller sker på bekostning af mennesker og hel-

bred. Omvendt bør vi ikke beskytte naturen på 

bekostning af levevilkår. Og sociale fremskridt 

bør ikke underminere økonomien eller overbe-

laste økosystemerne.

De 17 verdensmål

I 2015 forpligtede alle FN’s 193 medlemslande 

sig til 17 mål for bæredygtig udvikling. Hvis vi 

kan sætte flueben ved alle 17 verdensmål, så 

har vi en verden i social, miljømæssig og øko-

nomisk balance. 

Hvad betyder det for os i Kolding Kom-

mune?

Som Kommune er vi lovmæssigt forpligtet til at 

arbejde med bæredygtighed, og samtidig kan 

vi spille en nøglerolle i arbejdet med at skabe 

et bæredygtigt samfund på grundlag af de 17 

verdensmål – et arbejde som først og frem-

mest skal gavne borgerne. I 2020 vedtog Kol-

ding Byråd en Bæredygtighedsstrategi, hvor 

seks indsatsområder med tæt sammenhæng 

til verdensmålene er prioriteret.



4–5

BÆREDYGTIGHED

Indsatsområder i Kolding Kommunes  
Bæredygtighedsstrategi

Sundhed og trivsel for alle

Klima i balance 

Mangfoldig natur 

Vand som ressource

Ressourcer i kredsløb 

Bæredygtige fællesskaber 

På de følgende sider vil vi fremhæve nogle af de fremskridt og resulta-
ter, vi har opnået i 2022 med udgangspunkt i de seks indsatsområder. 

Læs mere om indsatsområderne og se bæredygtigheds-strategien på 
kolding.dk/kolding2030
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Ny plan skruer tempoet op 
for klimaindsatsen i Kolding 

CO2-udledningen i Kolding skal reduceres 

med 70% i 2030 og i 2050 skal Kolding være 

CO2-neutral. Det er ambitionen i en ny kli-

mahandleplan, som Kolding Byråd i efteråret 

2022 har vedtaget.

I alt udpeger planen over 50 konkrete tiltag i 

et handlingskatalog inden for seks indsats-

områder: Energi, transport, landbrug og are-

alanvendelse, vareforbrug, klimatilpasning og 

Kolding Kommune som virksomhed.

Nogle af de hovedtiltag, der findes i handlings-

kataloget, er opsætning af solceller, vindmøller 

og udbredelse af fjernvarmeområder, fokus på 

bæredygtig transport såsom bl.a. cykelfremme 

og ladestandere. Hertil kommer skovrejsning, 

klimavenlig mad og klimavenligt forbrug af bl.a. 

elektronik og tøj.

Planen rummer også tiltag, der skal udvikle 

Kolding Kommune som en klimavenlig virk-

somhed. 

Status i 2019, som er det senest opdaterede 

tal: Vi mangler 29% for at nå målet om en 

samlet reduktion på 70% i CO2-udledningen i 

2030. 

CO2 reduktion i 2030

70%



KLIMA I BALANCE

Ny solcellepark i Viuf

Grøn strøm, ny natur og nye 
vandrestier

Mindst 50% af det samlede strømforbrug skal 

senest i 2030 komme fra vedvarende ener-

gianlæg inden for kommunegrænsen. Sådan 

lyder målsætningen i Kolding Kommunes Bæ-

redygtighedsstrategi og skal det lykkes er det 

nødvendigt at etablere nye vindmølleparker 

eller solcelleparker indenfor en kort årrække.

Energiselskabet Better Energy har ansøgt 

Kolding Kommune om at placere en stor sol-

cellepark i Viuf og i Håstrup i Vejle kommune. 

Projektet vil i den del, der ligger inden for Kol-

dings kommunegrænse, kunne producere ca. 

146.000 MWh årligt. Det svarer til 34% af mål-

sætningen om vedvarende energianlæg inden 

for kommunegrænsen. 

Solcelleparken vil efter planen fylde 347 hektar 

med en placering på nuværende landbrugsa-

realer. Heraf skal mere end 129 hektar anven-

des til naturgenopretning, stisystemer, gen-

etablering af vandløb og rekreative områder. 

Solcelleparken kommer dermed ikke kun til at 

producere grøn strøm, men skal også højne 

biodiversiteten og åbne landskabet for lokal-

området med adgang til nye naturområder og 

rekreative muligheder, som eksempelvis 10 

km stisystem og løberuter, shelters og bor-

de-bænke-områder. 

Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem 

lokale arbejds- og borgergrupper, Better Ener-

gy og Kolding Kommune. 

I november 2022 blev en ny lokalplan for area-

lerne sendt i otte ugers høring. Forventningen 

er, at lokalplanen kan vedtages endeligt af 

Kolding Byråd i marts 2023, hvorefter arbejdet 

med den nye solcellepark kan gå i gang.  

I forbindelse med den nye solcelle-

park kommer der nye vandrestier, der 

forbinder Viuf Skov med Viuf by.
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Kolding kører for  
klimaet – Elbusserne  
har indtaget Kolding
En søndag sidst i juni havde 29 splinternye el-

busser første arbejdsdag i Kolding og dermed 

kører alle busser på hele bybusnettet samt 

nogle lokalruter fra oplandet på el. 

Elbusserne reducerer CO2-udledningen fra 

buskørslen i hele kommunen med 85 %, og i 

alt bliver 89 % af kommunens buskørsel lagt 

om til el, mens der bibeholdes kørsel med die-

sel på skoleruterne. Da de ikke kører ret meget 

hver dag, er det stadig for dyrt at omlægge 

dem til el.

De nye elbusser er med andre ord et stort, 

grønt syvmileskridt og giver Kolding Kommune 

den største procentvise reduktion af CO2-ud-

ledningen fra buskørslen i Sydtrafiks område.

De nye busser kan med deres 423 kWh store 

batteripakke køre 275 – 300 km på en fuld 

opladning.

Elbusserne har base og oplader batterierne 

på et nyt busdepot på Platinvej 51 i Kolding
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Elbil-ejere kan se frem til 130 
nye ladestandere i Kolding 
Salget af elbiler er i rivende udvikling og ef-

terspørgslen på ladestandere er tilsvarende 

stigende. Kolding Kommune har derfor lavet 

en ny strategi for en ladestander-infrastruktur, 

som Byrådet vedtog i 2022. Konklusionen i 

strategien er, at der skal opsættes i alt 130 nye 

ladestandere. 

Omkring 100 af de nye ladestandere skal Kol-

ding Kommune lovmæssigt etablere som ejer 

af en række ejendomme. Kravet betyder, at 

Kolding Kommune kommer til at sætte lade-

standere op på kommunale p-pladser i forbin-

delse med skoler, institutioner, idrætshaller og 

lignende lokaliteter inden 2025. Det forventes, 

at alle disse ladestandere vil blive offentligt 

tilgængelige og vil dermed i høj grad bidrage til 

en ladestander-infrastruktur, der dækker bredt 

i det meste af Kolding kommune. 

Et af de steder, hvor der allerede er opsat 

nye ladestandere er i Borchs Gård
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Fællesskaber i Kolding 
Kolding byder på et væld af fællesskaber, som 

du kan være en del af. Forskellig forskning 

viser nemlig, at fællesskaber og meningsfulde 

relationer er vigtige for vores sundhed. 

– Det er en gammel, men evig aktuel sandhed, 

at vi intet er alene. Derfor tager vi også fælles-

skaber lige så alvorligt som klima, miljø, natur 

og ressourcer og betragter det som en hjør-

nesten i arbejdet med at udvikle et bære- og 

væredygtigt samfund, fortæller Mette Winther 

Hauge, der er koordinator for frivillighed og 

fællesskaber i Kolding Kommune. 

Her viser vi et lille udpluk af de frivillige for-

eninger i Kolding, hvor bæredygtighed er et 

omdrejningspunkt. 

Find flere foreninger på  

kolding.dk/frivillighed

 New Start Kolding Repair Café

FællesSkabet
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Boblberg – et digitalt fællesskab i Kolding
Omtrent én ud af otte danskere viser tegn på 

svær ensomhed. Det viser tal fra Socialsty-

relsens vidensportal. Tallene indikerer også, 

at ensomhed har været et stigende problem 

i befolkningen i en længere årrække. Kolding 

Kommune har derfor indgået et samarbejde 

med den digitale platform Boblberg, som be-

tyder, at alle indbyggere i Kolding kommune 

kan benytte sig af platformen helt gratis. 

Idéen bag Boblberg er, at den skal gøre det 

nemmere at skabe sociale relationer og fæl-

lesskaber. Det er mennesker fra hele landet, 

der opretter opslag i form af ’bobler’, hvor de 

skriver om interesser, oplevelser eller sociale 

aktiviteter, som de kunne tænke sig at dele 

med andre. 

Dorte fandt en veninde med samme ud-

fordringer og samme interesser 

54-årige Dorte er førtidspensionist og lider af 

en kronisk lungesygdom, der gjorde, at hver-

dagene blev en smule ensomme. På Boblberg 

fandt Dorte en veninde, Tina, som også har en 

lungesygdom. De hygger sig helt vildt, når de 

er sammen. 

– Det er aldrig godt, at folk har en sygdom, 

men det er da rart at have en veninde, som 

er i samme båd som én selv. Det betyder, at 

vi kan tale sammen om vores udfordringer. 

Konceptet er fantastisk. Det er et godt sted at 

møde nye mennesker, og jeg vil meget gerne 

anbefale andre at benytte sig af platformen, 

fortæller Dorte.
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Bæredygtighedspuljen

Håndsrækning til den  
bæredygtige hjertesag
Intet kommer af ingenting – bortset fra lom-

meuld, lød det en gang fra Storm P. og de 

vise ord gælder i høj grad også bæredygtig 

udvikling. Heldigvis er Kolding fyldt med bæ-

redygtige ildsjæle, der lægger mange – oftest 

frivillige og ulønnede – timer i deres bæredyg-

tige hjertesag. Men også ildsjæle har brug for 

en håndsrækning.

Derfor oprettede Kolding Byråd i 2021 en Bæ-

redygtighedspulje med et engangsbeløb på 

1 mio kr. Alle kan søge penge i puljen. Kravet 

er blot, at den indsats man søger penge til på 

den ene eller anden måde bidrager til bære-

dygtigheden i Kolding. 

Nye frysere og langtidsholdbare madvarer 

Et af projekterne, som har modtaget støtte, er 

Kolding Madhjælp, som er en madhjælpsorga-

nisation, der uddeler overskudsmad til udsatte 

borgere i kommunen. Kolding Madhjælp be-

tjener cirka 90 brugere hver måned og samler 

omkring 14.000 kg overskudsmad ind om året. 

Overskudsmaden er doneret af foreninger, 

supermarkeder, private borgere, virksomheder 

og andre, som har lyst til at donere langtids-

holdbar mad til et godt formål, f.eks. ris, pasta, 

mel eller ting, der kan fryses. Bæredygtig-

hedspuljen har støttet organisationen med et 

tilskud på 15.000 kr. til nye frysere og hylder.  

Kolding Verdensmålsdag

Også Green Streets Kolding, der står bag initi-

ativet Koldings Verdensmålsdag, har fået støt-

te. Verdensmålsdagen er et nyt initiativ, der 

blev holdt første gang i 2021, for at fremme og 

inspirere til lokalt og bæredygtigt forbrug og 

livsstil ved at gøre Kolding midtby til et sandt 

bæredygtighedsmekka med en masse boder, 

musik, inspiration og talks. Bæredygtigheds-

puljen har støttet arrangementet med 15.000 

kr.

Søg støtte i Bæredygtighedspuljen

Til foråret åbnes op for en ny ansøgningsrunde 

til hovedpuljen. Følg med på Bæredygtigheds-

husets Facebook-side, ’Bæredygtighedshuset 

– Grøn i Kolding’. 

Kolding Madhjælp har fået støtte fra Bæredygtighedspuljen til de-

res store indsats med at dele overskudsmad ud til trængte familier.

To år i træk har Kolding summet af liv, når Verdensmålsdagen har indtaget 

midtbyen den sidste lørdag i juni. 



BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER

Årets frivilliguge stod  
i bæredygtighedens tegn
I Kolding står uge 39 hvert år i frivillighedens 

tegn. I løbet af ugen er Koldings mange frivilli-

ge og fællesskaber i fokus og bliver på forskel-

ligvis fejret med et stort program. 

Som noget nyt stod Frivilligugen 2022 også i 

bæredygtighedens tegn. Som medarrangør 

i Frivilligugen havde Kolding Bibliotek lavet et 

’Bytte-Bytte-Rum’, hvor man kunne donere 

garn, pinde, hæklenåle, magasiner og pus-

le- og brætspil og bytte det til noget andet. 

De havde også arrangeret en workshop, hvor 

deltagerne kunne lære at sy og reparere tøj og 

endelig kom Redux Affald og Genbrug forbi 

biblioteket for at sætte fokus på genbrug.

– Frivillighed handler i høj grad om fællesska-

ber, og fællesskaber er på mange måder limen 

i et bæredygtigt samfund. Derfor giver det 

også rigtig god mening at kombinere frivillig-

hed og bæredygtighed, når vi hylder frivillighe-

den i uge 39, og det vil vi i høj grad også dyrke 

i Frivilligugen næste år, fortæller Mette Winther 

Hauge, Kolding Kommunes udviklingskonsu-

lent for frivillighed og fællesskab.

Kolding  

Bibliotek  

lavede bytte-

børs som en 

del af Frivillig- 

ugen.

Bæredygtighedspuljen 2022 48
projekter

600.000
kroner
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I Terapihaven byttes stressfyldte 
hverdage ud med natur, bål og ro
Landets første forskningsbaserede kommu-

nale terapihave ligger i et bynært 10.000 kva-

dratmeter stort naturområde i Kolding – med 

Geografisk Have og Naturskolen Perlen som 

nærmeste naboer. Terapihaven Møllebæk er 

et specialdesignet skov- og haveområde, som 

danner rammen om et tilbud til mennesker 

med bl.a. stress eller symptomer på stress, 

som f.eks. kan være opstået som følge af ud-

fordringer i hverdagslivet, kroniske eller livstru-

ende sygdomme.

Forskning viser nemlig, at natur og grønne 

områder har en positiv effekt på vores mentale 

sundhed, og at denne effekt kan virke stær-

kere, når naturmiljøet indeholder bestemte 

kvaliteter. Derfor er Terapihaven Møllebæk 

udviklet på baggrund af forskning fra bl.a. 

Københavns Universitet – University of Copen-

hagen terapihave, Nacadia. Udviklingen af Te-

rapihaven Møllebæk tog for alvor fart tilbage i 

2019 med midler fra TrygFonden, Friluftsrådet/

Danish Outdoor Council og Kolding Kommu-

ne og i 2022 fik Kolding Kommune mulighed 

for at færdiggøre haven med blandt andet et 

væksthus lavet med støtte fra TrygFonden og 

Friluftsrådet. I efteråret var der officiel indvielse 

af haven.

Selvom Terapihaven nu er færdiggjort, er det 

fortsat håbet, at stedet kan videreudvikles 

med nye visioner:

– Vi vil gerne fortsætte de borgerrettede tilbud, 

men også skabe et vidensnetværk og et ”le-

vende laboratorium” for f.eks. virksomheder, 

frivillige, uddannelsesinstitutioner, sundheds-

personale og andre kommuner. Målet er at 

udvikle nye forløb og tilbud, der kan hjælpe 

borgerne til et væredygtigt liv, fortæller Britta 

Husfeldt, projektleder for Terapihaven Mølle-

bæk.



SUNDHED OG TRIVSEL

Projektleder for Terapihaven Møllebæk Britta Husfeldt 

sidder på terapihavens hyggelige bålplads. 
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Ligevægt – Væk fra vægten
Siden 2017 har Kolding Kommunes Sund-

hedscenter haft et tilbud, der hedder ’Lige-

vægt’, som er en ny tilgang til sundhed, hvor 

vægten ikke definerer om man er sund eller 

god nok som menneske. 

Ligevægt handler ikke om vægten som rigtig 

eller forkert, men om sundhed på parame-

tre som trivsel, bevægelse, næringsrig mad, 

kropsaccept, søvn m.m.

Ligevægt udsprang af et politisk ønske tilba-

ge i 2017 om at udvikle en bedre indsats til 

mennesker, der kæmper med svær overvægt, 

men endte med at blive et paradigmeskifte, et 

opgør med vægtstigmatisering og anderledes 

vej til trivsel og sundhed for mennesker med 

overvægt.

Siden 2017 har der været ni Ligevægtshold for 

voksne og fem hold for forældre. 

En af dem, der deltog på det første hold for 

voksne, er Ginta Frempong. Hun havde tidli-

gere deltaget i et behandlingstilbud for BED, 

Binge Eating Disorder.

– Det var angstprovokerende at starte på 

holdet, da jeg frygtede vægten. Men vi skulle 

ikke vejes. I stedet blev vi mødt med et åbent 

spørgsmål om, hvad vi hver især havde brug 

for hjælp til i forløbet, og det var befriende, 

fortæller Ginta Frempong.

Forløbet blev livsændrende for Ginta både 

fagligt og personligt. Efter forløbet uddannede 

Ginta sig som vane- og overspisningscoach 

og hun blev efterfølgende ansat på Sundheds-

center Kolding som specialist på Ligevægt og 

underviser på rygestopkurser.

Stor interesse for Ligevægt

Ligevægt har siden starten i 2017 været gen-

stand for stor interesse landet over fra både 

medier og fra fagfolk i andre kommuner. 

I efteråret holdt Senior-, Sundheds- og Fritids-

forvaltningen bl.a. et dialogmøde med 65 delta-

gere fra 16 kommuner og Region Syddanmark. 

For Ginta blev Ligevægtstilbuddet fra Kolding Kom-

mune en game changer, der blev livsændrende.



Kolding skal kysse bedre
Antallet af unge, der ryger cigaretter, falder, 

men til gengæld stiger andelen af unge, der 

anvender røgfrie nikotinprodukter som snus og 

tyggetobak. Nikotin skaber afhængighed og 

uanset, hvilket nikotinprodukt de unge bruger, 

har det sundhedsmæssige konsekvenser. 

Tobaksforebyggelse er derfor et evigt aktuelt 

tema for sundhedskonsulenterne på Sund-

hedscenter Kolding. Indgangsvinklen er ikke 

forbud og løftede pegefingre, men i stedet 

fokus på den positive effekt, der ligger i ikke 

at ryge eller bruge snus og i Kolding hedder 

kampagnen ’Kys bedre Kolding’.

– Alle kys er dejlige. Et frisk kys er bare bedre. 

og det er den måde vi helst kommunikerer 

med de unge. Vi tager ud på alle ungdomsud-

dannelser med et lykkehjul og mulighed for at 

vinde præmier, men det er først og fremmest 

for at have en icebreaker til gode snakke og 

dialog med de unge om myter og flertalsmis-

forståelser omkring tobak, snus og nikotin, 

fortæller sundhedskoordinator Rikke Wind.

En flertalsmisforståelse, forklarer Rikke Wind, 

kunne fx være, at de unge tror, at der er 70 

procent, der festryger, mens det reelle tal er 

22 procent. Misforståelsen giver næring til en 

overbevisning om, at det er normen at være 

festryger og det kan skubbe nogle ikke-rygere 

i gang med at ryge, hvis de tror, at ’alle de an-

dre’ ryger.

Kys bedre Kolding-kampagnen er også en 

anledning til at rekruttere unge, der gerne vil 

af med nikotinafhængigheden. Hvis en ung-

domsuddannelse kan samle otte unge, laver 

Sundhedscenteret lokale kurser i skoletiden på 

den pågældende skole.

SUNDHED OG TRIVSEL

Et godt fællesskab  
behøver ikke røg!
Kolding Kommune står bag kampagnen 
KysBedreKolding, der har fokus på at ingen 
børn og unge skal ryge eller bruge tobaks- 
produkter og give dem, der gør, mulighed 
for at kysse tobakken farvel. 

Konceptet er udviklet af Røgfrit Odense, Odense Kommune
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Hylkedalen er blevet gensnoet som 

en del af klimatilpasningen.

Kolding Kommune
Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund 



Hylkedalen holder  
på vandet
Man kan klimatilpasse på mange måder, men 

bedst er det, når løsningen – udover at hånd-

tere regnvandet – også skaber noget nyt og 

godt. 

Sådan er det i klimatilpasningsprojektet i 

Hylkedalen sydvest for Kolding. Det bidrager 

både til færre oversvømmelser i Kolding by, 

skaber ny natur og giver flere fritidsfaciliteter 

til koldingenserne, som fx nye vandrestier og 

mountainbikespor.

Anlægget kan tilbageholde knap 60.000 ku-

bikmeter vand og består af to jorddiger, der 

går på tværs af Hylkedalen. Vandet i Seest 

Mølleå passerer de to diger gennem rør, der 

kan tilpasses, så vandet forsinkes på vejen 

mod Kolding Å, når der er langvarig regn eller 

skybrud. På den måde bidrager projektet til at 

tilbageholde vandet og minimere risikoen for 

oversvømmelser af veje og huse i Kolding by.

Oplev Hylkedalen 

– se mere på oplevkolding.dk

Kolding kommune er udpeget af Kystdirek-

toratet til at være en risikokommune med 

fare for at blive oversvømmet. Kommunen er 

derfor pålagt at udarbejde en risikostyrings-

plan, hvori der lægges en plan for, hvordan 

kommunen vil reducere risikoen og faren for 

oversvømmelse. 

Forskellige klimatilpasningsprojekter er 

igangsat for at afhjælpe oversvømmelse af 

Kolding by, bl.a. Hylkedalen, Brændkjær og 

Pumpe/slusen. 

Læs mere på kolding.dk 

VAND SOM RESSOURCE
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Kolding Kommune
Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund 

Klimatilpasning aflaster  
kloakkerne og skaber  
attraktive fællesarealer
Et af Koldings store klimatilpasningsprojekter 

er godt i gang i bydelen Brændkjær. I 2022 

blev første etape færdiggjort.

Projektet i Brændkjær bidrager til at klimasikre 

den centrale del af Kolding omkring Kolding 

Å. Brændkjær ligger ellers højt på ’toppen af 

bakken’ men projektet hjælper Kolding midtby, 

fordi regnen ikke længere løber direkte ned i 

byens kloakker og dermed overbelaster dem. I 

stedet bliver vandet forsinket og kan langsomt 

ledes i regnvandskloakken, når der igen er 

plads i rørene.

Mere konkret går klimatilpasningsprojektet 

ud på at adskille spildevand og regnvand og 

bruge de store græsarealer på AAB/Bovias 

boligområder i Brændkjær som ’parkerings-

pladser’ til regnvandet, når det regner kraftigt 

eller langvarigt.

Ved at håndtere vandet på overfladen i bas-

siner, render og regnbede, er projektet også 

med til at skabe attraktive fællesarealer til glæ-

de for beboerne. Der er blandt andet kommet 

en fælles opholdsplads, bede med planter og 

blomster og en ’aktivitetsskål’ med belægning 

til små løbehjul, skateboards og cykler.

Udover at skabe mere plads i rørene ved at 

adskille regnvand og spildevand, betyder 

projektet også, at der sendes mindre vand til 

rensningsanlægget. Når vi adskiller regnvand 

og spildevand i området i Brændkjær, sparer 

det knap 9 tons CO2-udledning – hvert år!

Projektet laves i et samarbejde mellem 

BlueKolding A/S, Bovia, Kolding Kommune, 

Ramboll, som er rådgiver på projektet, og 

Nørgaard Anlæg ApS, der er valgt som entre-

prenør.

Som en del af klimatilpasningsprojektet har  

Brændkjær fået en ’aktivitetsskål’ til løbehjul,  

cykler og skateboards.



Indsats skal sikre rent drikke- 
vand i Kolding kommune
Vi tænker sjældent på værdien af at kunne 

drikke frisk, rent vand direkte fra hanen, men 

tager det nærmest for givet. De senere år har 

dog vist, at drikkevandsboringer rundt omkring 

i Danmark er ramt af forureninger, og det viser 

med al mulig tydelighed, at rent drikkevand 

ikke kommer af sig selv.

Grundvandsteamet i Kolding Kommune har i 

2022 sammen med kommunens 34 vandvær-

ker gennemgået alle de udpegede boringsnæ-

re beskyttelsesområder, også kaldet BNBO. 

Det er den tekniske betegnelse for de områder 

meget tæt på boringerne, hvor vandværkerne 

henter drikkevand op fra grundvandet. De 

arealer er det derfor særligt vigtigt at vurdere 

og beskytte i forhold til risikoen for forurening 

med pesticider.

I alt er der omkring 93 vandværksboringer i 

Kolding kommune, som 34 vandværker tager 

sig af. Gennemgangen af alle BNBO-arealerne 

viser, at ud af de 93 boringer, er der behov for 

en indsats mod pesticider på 53 af arealerne. 

Kolding Kommune og vandværkerne har der-

for lavet en række frivillige aftaler med lodseje-

re om, at de ikke fremadrettet bruger pestici-

der på de pågældende arealer. På de øvrige 

arealer er der tidligere lavet aftaler, eller også 

bliver der ikke brugt pesticider på arealerne, fx 

fordi de rummer beskyttet natur eller fredskov, 

ligger i byområder eller dyrkes økologisk.

Vandets vej – fra regnvand til drikkevand

Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der 

bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter 

bliver vandet normalt iltet og filtreret på et 

vandværk, inden det pumpes ud til forbruger-

nes vandhaner.

Grundvand starter som regn eller sne. Van-

det siver fra overfladen ned i jorden gennem 

de mange lag af sand, grus, ler og kalk, hvor 

det samles i et grundvandsmagasin – der 

kan være magasiner tæt på overfladen eller 

længere nede. Det meste grundvand i Kolding 

kommune hentes op fra et dybere magasin. 

Hvor hurtigt grundvandet siver ned, varierer 

meget fra sted til sted, fordi det afhænger af, 

om vandet skal gennem lerjord eller sandet 

jord. Vandet er længe om at sive gennem ler, 

men trænger hurtigt gennem sand. I Kolding 

er der primært lerjord, og her vil vandet gen-

nemsnitligt være cirka 30-50 år om at nå gen-

nem jorden.

Når vores drikkevand kommer fra grundvan-

det, betyder det, at vi så at sige bor oven på 

vores drikkevand. Derfor har det også stor be-

tydning, at vi beskytter vores grundvand. Det 

er nemlig det vand, vores børn og børnebørn 

skal drikke i fremtiden. 

VAND SOM RESSOURCE
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Kolding vil sikre den  
mangfoldige natur
Byrådet har vedtaget en ny strategi for biodi-

versitet med en ambitiøs målsætning om at 

standse tabet af biodiversitet i kommunen. 

Det skal ske ved at sikre de mest værdifulde 

levesteder for sjældne arter i kommunen og 

skabe 2.700 hektar ny natur på både private 

og kommunale arealer inden 2030. Hvis det 

sidstnævnte lykkes, vil andelen af beskyttet 

natur i Kolding flugte med landsgennemsnittet, 

som ligger på 10,3 procent. 

Byrådet har øremærket 3,2 mio. kr. årligt til 

at realisere en række prioriterede indsatser i 

strategien.

Se naturens tilstand i Kolding

En ny rapport, som biologer i Kolding Kommu-

ne står bag, gør status over naturens tilstand 

i de beskyttede naturarealer i kommunen. Det 

er typisk overdrev, enge, moser, strandenge 

og heder.

Rapporten viser, at 1 procent af naturen i de 

beskyttede områder har høj kvalitet. 63 pro-

cent har god eller moderat kvalitet, mens 21 

procent har ringe eller dårlig kvalitet. De reste-

rende 15 procent er naturtyper primært søer, 

som kommunen ikke i denne forbindelse har 

prioriteret at besigtige.

Kort over naturværdierne

Sammen med rapporten har Kolding kom-

mune lavet et kort, der viser naturkvaliteten i 

de beskyttede naturområder. Som lodsejer vil 

man derfor kunne gå ind på kortet og se hvil-

ken naturværdi, man har på sine beskyttede 

naturarealer. 

De højeste naturværdier i Kolding Kommune 

knytter sig især til de store, sammenhæn-

gende naturområder og de gamle skove i 

kommunen: Kolding Ådal, Vester Nebel Ådal, 

Almind Ådal, Svanemosen, Skamlingsbanken, 

Lunderskovs centrale moseområder, eng og 

moser omkring Nagbøl, arealerne omkring 

de store søer, Dons Søerne, Stallerup Sø og 

Skærsø, Viuf Skov og Marielund dal.

Se rapporten ’Naturens tilstand i Kolding 

kommune’ og kortet over naturværdierne på 

kolding.dk/naturplan

Kødfarvet gøgeurt er sjælden i Kolding kommune, hvor 

den har sit eneste levested på de afgræssede enge 

omkring Hejls Nor. Arten stiller ganske særlige krav til sit 

levested, og er blandt andet afhængig af kalk i jorden, 

fremsivende grundvand og afgræsning.



Bedre levesteder  
til havørreder i Åkær Å
Naturen i Kolding har brug for en hjælpende 

hånd for at højne biodiversiteten på land og i 

vand. Derfor er fagfolk fra Kolding Kommune 

hvert år involveret i mange forskellige natur-

projekter. Et af dem er Åkær Å, hvor Kommu-

nen sammen Kolding Sportsfiskerforening og 

BaneDanmark har skabt bedre leveforhold for 

ørrederne i åen. Det er formentlig ikke tit, at 

BaneDanmark deltager i denne type projekter, 

men i dette tilfælde er samarbejdet kommet i 

stand, forbi jernbanestrækningen ved Åkær Å 

skulle sikres mod jordskred.

En ørred stiller store krav til vandløbskvaliteten. 

Blandt andet skal vandet være i topkvalitet, og 

vandløbet skal nogle steder være lavvandet og 

andre steder dybt. I Åkær Å er der skabt et så-

kaldt stryg, som er et lavvandet sted i vandlø-

bet. Her kan ørrederne svømme op i efterårets 

løb og gyde deres æg. Stryget er etableret ved 

at tilføre gydegrus og grave vandløbet bredere. 

Gydegrus er småsten på størrelse med val-

nødder iblandet lidt større sten, som havørre-

derne gyder deres æg imellem. 

Ovenpå det 30 cm tykke lag gydegrus er lagt 

større sten, der skal fungere som skjul for ør-

rederne i vandløbet. De mange sten har hævet 

vandløbets bund og for at sikre, at vandløbet 

fortsat kan føre samme vandmængde, er 

Åkær Å på det pågældende sted udgravet til 

dobbelt bredde. Kolding Kommune vil med 

forskellige undersøgelser følge effekten af pro-

jektet i de kommende år. 

MANGFOLDIG NATUR

Forholdene for ørrederne er forbedret i Åkær 

Å takket være en fælles indsats fra Kolding 

Sportsfiskerforening, BaneDanmark og 

Kolding Kommune.
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Vilde Lillebælt vinder fornem pris

Stenrev, fiskebørnehaver, frivillige frednings-

bælter og udplantning af ålegræs – alt sam-

men i stor skala – var i efteråret med til at sikre 

biodiversitetsprojektet Vilde Lillebælt, Middel-

fart og Kolding Kommuner, sejren i kategorien 

“Stort” i Miljøministeriets landsdækkende 

konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE 

kommune.

I en hård konkurrence mellem landets 98 

kommuner blev projektet ”Vilde Lillebælt” kåret 

som vinder i den ene af 5 specifikke underka-

tegorier. Projektet vinder på mange parametre, 

størrelsen i sig selv er væsentligt, det tværgå-

ende samarbejde mellem kommunerne skiller 

sig ud – og så er der ikke mindst lavet rigtigt 

mange store forskellige naturforbedrende til-

tag, både under og over vandoverfladen.

En af indsatser i Naturpark Lillebælt 

er at etablere nye stenrev.  

På Kolding Havn samler Kolding 

Kommune sten ind fra borgere  

og virksomheder, der har  

sten i overskud.



Kolding Kommune
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Gør din have mere VILD  
og giv plads til naturen
Danske haver er allerede levested for mange 

dyr og planter, men der er plads til endnu 

mere natur i haverne. I 2022 har Kolding Kom-

mune på forskellig vis inspireret borgerne til 

at gøre deres haver og fællesområder vildere. 

En vildere have handler ikke om blot at lade 

græsset gro, men om at gøre haven mere for-

skelligartet og på den måde skabe forskellige 

levesteder og fødekilder. Hjemmehørende 

blomsterplanter, kvas, fuglehuse og vand er 

alle elementer, der kan gøre en forskel og til-

trække nye arter til haven. 

I Kolding Kommunes Bæredygtighedshus har 

borgerne kunnet se en ’vild have’-udstilling 

og som en del af den fået udleveret blomster-

frø og inspirationsmateriale. Sammen med 

Katrine Turner fra virksomheden ’Vildskab’ 

har Kommunen inviteret haveejere på flere 

kurser og inspirationsture, fx frøindsamling på 

Skamlingsbanken. Mange grundejerforeninger 

og borgere har fået besøg og vejledning til, 

hvordan de kan skabe blomsterenge i fælles-

græsplæner, bygge kvashegn og meget mere. 

Endelig er Koldings virksomheder også blevet 

inviteret på kursus i samarbejde med Busi-

ness Kolding, hvor de har fået inspiration til at 

omdanne deres udearealer til glæde for både 

naturen og deres medarbejdere.

Læs mere på kolding.dk/vildnatur

Sigbritsparken  
– en vild inspirationspark 
Sigbritsparken i Brændkjær bliver i løbet af 

vinteren og det tidlige forår omdannet til en 

ny, spændende og vildere bypark. En park, 

der skal inspirere til, hvordan man som borger 

selv kan gøre sin have lidt vildere. I 2022 er 

der udarbejdet en udviklingsplan og naboer og 

samarbejdspartnere er inviteret med i arbejdet. 

Eksempelvis er klasser fra Brændkjærskolen i 

gang med at bygge fuglehuse, Kolding Kom-

mune er i god dialog med BlueKolding om 

at oprense søen og kommunen sørger for ny 

beplantning og informationsskilte. Sigbritspar-

ken er blot starten på en ny måde at tænke 

bynatur på.
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Koldingenserne er gode til 
at sortere affald
Borgere i Kolding kommune gør sig umage 

med at sortere affald i køkkener og garager. 

Det viser den årlige Bæredygtig- 

hedsredegørelse fra Redux – Affald og Gen-

brug.

Det betyder, at mindre affald blev sendt til 

forbrændingsanlægget i 2021. I stedet har af-

faldet kurs mod genanvendelse.

I 2021 lå genanvendelsesprocenten på 58% 

på syv typer af det mest almindelige hushold-

ningsaffald, papir, pap, plastik, glas, metal, 

træ og madaffald. Tallet er helt identisk med 

genanvendelsesprocenten i 2020. Men det er 

til gengæld et stort hop fra 2017, hvor tallet var 

37 procent. Den positive udvikling tilskrives 

især indsamling af madaffald, som blev færdi-

gudrullet i Kolding kommune i 2020.

Med en genanvendelsesprocent på 58 ligger 

Kolding pænt over den nationale målsætning, 

som lyder på 55 procent i 2025.

Lægger man de syv mest almindelige typer 

affald sammen med andre typer affald, fx ha-

veaffald, murbrokker mv, sendte Kolding Kom-

mune 73 procent til genanvendelse i 2021. Det 

er 11 procent mere i forhold til 2019.

På den knap så positive side, viser Bæredyg-

tighedsredegørelsen også, at mængden af 

affald stiger i Kolding kommune. En del af de 

stigende mængder kan f.eks. forklares med, 

at flere borgere gik i gang med byggeprojekter 

under coronanedlukningerne. Redux – Affald 

og Genbrug er sat mange initiativer i værk for 

at knække kurven og flere er på. 

I Kolding Kommunes Affaldsplan er der blandt 

andet fokus på cirkulær økonomi, direkte gen-

brug på Bronzevej, uddannelse af skoleelever-

ne som affaldseksperter og styrket indsats for 

bygge- og anlægsaffald.

Bæredygtighedsredegørelsen ligger på kol-

ding.dk under ’Affald og Genbrug’. 

Udvikling i affaldsmængderne (i ton)



RESSOURCER I KREDSLØB

Bliv en del af Genbrugsfællesskabet

Redux – Affald og Genbrug har et korps af 

genbrugsambassadører, som alle kan blive en 

del af. Det er bygget op omkring workshops 

og viden, blandt andet om reparation af tøj, 

bivoks-papir, tøj- og tekstilaffald, og hvordan vi 

kan forbruge mindre. 

Tilmelding til Genbrugsfællesskabet kan ske på 

kolding.dk/genbrugnytter

I efteråret havde Genbrugs-

fællesskabet inviteret Sif 

Grandorf fra TV 2-program-

merne ’Nybyggerne’ og 

’Puk bygger om’, der kom 

med masser af inspiration til 

genbrug.
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Business Kolding

Bæredygtig forretnings- 
udvikling til erhvervslivet
Første tirsdag i hver måned kan Koldings virk-

somheder få sparring på bæredygtighed med 

udgangspunkt i virksomhedens muligheder og 

udfordringer. Mødet er et gratis tilbud fra Bu-

siness Kolding, og er relevant for alle virksom-

heder, uanset branche, antal medarbejdere, 

erfaringer osv.

– På mødet afdækker vi de muligheder og 

udfordringer den enkelte virksomhed står 

overfor på vejen hen mod en mere bæredygtig 

virksomhedsdrift, mindre CO2-udledning, en 

grønnere profil, eller hvad der nu måtte være 

virksomhedens ønske og fokus, fortæller er-

hvervskonsulent i Business Kolding Jørgen 

Fuglsang, der også er en del af det tværgåen-

de bæredygtighedsprogram i Kolding Kom-

mune.

Hvis erhvervskonsulenterne i Business Kolding 

ikke umiddelbart selv sidder med svarene, 

trækker de på deres store netværk af speciali-

ster, private rådgivere og offentlige aktører.

Få sparring i Business Kolding til:

• Bæredygtig forretningsudvikling

• FN´s verdensmål – hvordan kommer jeg 

igang? 

• Sortering af affald og genanvendelse af 

restprodukter – hvad er regler og krav til 

virksomheden?

• Biodiversitet. 

• Reduktion af CO2-udledning og CO2-regn-

skaber – få styr på kravene. 

• Medfinansiering og tilskudsmuligheder – 

få overblik over ”grønne puljer”, som kan 

bidrage til din virksomheds vækst.

• Kurser og opkvalificering – hvilke mulighe-

der findes der lokalt og nationalt, og hvor-

dan kan disse finansieres?

• Adgang til relevante netværk – vi har et 

stort netværk og henviser dig gerne til 

samarbejdspartnere, inspirationskilder 

m.fl.

• Grøn markedsføring – hvad er det, og 

hvad er faldgruberne?

• Cirkulære grønne indkøb.

• Vejledning om social økonomi. 

Virksomheder kan få rådgivning om bæredygtighed 

den første tirsdag i hver måned ved at kigge forbi 

Pakhuset eller holde et online-møde med Business 

Koldings erhvervskonsulent.



Nyt liv i Posthuset

Koldings socialøkonomiske 
samlingspunkt
Det gamle posthus, der ligger centralt i Kol-

ding som nabo til Banegården, fik nyt liv i 

2022. Bygningen har ellers stået tom siden 

medarbejderne på posthuset stemplede det 

sidste brev og udleverede den sidste pakke i 

2013. 

Det er Kolding Kommunes socialøkonomiske 

indsats, Social Økonomi Kolding, der i en tre-

årig periode overtager den 6000 kvadratmeter 

store bygning, og omdanner den til et sam-

lingspunkt for virksomheder, der arbejder med 

bæredygtige forretningsmodeller, hvor særligt 

social bæredygtighed er i fokus. 

Hele ånden i projektet er at skabe et levende 

miljø med plads til alle, især dem, der befinder 

sig på kanten af arbejdsmarkedet. De kan 

nemlig sagtens have stor værdi for en virksom-

hed, fortæller udviklingschef Birte Muhs fra 

Kolding Kommune.

– Alle mennesker har et talent, der kan sættes 

i spil, understreger Birthe Muhs.   

For at kunne flytte ind i det gamle posthus er 

der kun ét krav til virksomheden: Man skal 

have et bæredygtigt mindset. 

– Det vigtigste er, at de virksomheder, der flyt-

ter ind virkelig vil bæredygtighed og byde ind i 

fællesskabet i huset, siger strategi- og udvik-

lingskonsulent Tine Roos. 

De virksomheder, der flytter ind, får gode 

rammer til at sparre med hinanden og prøve 

nye ting af. Desuden vil Kolding Kommune 

sammen med Den Sociale Kapitalfond lave et 

forretningsudviklingsforløb for virksomhederne 

i det gamle posthus.

Nogle af de virksomheder, der er flyttet ind i 

Posthuset, er MultiFoods, Staff Service, Fred-

dy’s Café, Flexfabrikken, BærDet og Kultur-

Håndværket.

Repair & Remake Festival  
er et opgør med  
brug-og-smid-væk-kulturen

Efter en ufrivillig coronapause var Repair & 

Remake Festival stærkt tilbage i 2022. Festiva-

len sætter fokus på at genbruge, genskabe og 

reparere eksisterende ting og rummer aktivite-

ter for både børn og voksne, og afholdes hvert 

år i forbindelse med maj markedet. 

Festivalen foregik i Nicolai Gård og program-

met bød i år blandt andet på bamseskade-

stue, hvor uheldsramte bamser kunne få akut 

hjælp, skrammellegeplads og tøjbytte.

RESSOURCER I KREDSLØB
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Festivalen laves i samarbejde mellem Nicolai Kultur, Nicolai for børn, Redux – Af-

fald og Genbrug, Bygning 5 – Nicolai, Bæredygtighedshuset, SDU, Designskolen 

og Kolding Bibliotek – og med støtte fra Nordea Fonden.
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Møbellager er øvebane for 
mennesker på kanten af ar-
bejdsmarkedet – og gavner 
både miljø og økonomi

Et internt møbellager skal sætte nogle af de 

eksisterende møbler i Kolding Kommune i spil 

fremfor at købe nyt. Siden 1. april 2021 har 

Kolding Kommunes møbellager udleveret knap 

1700 stk. brugte møbler og sparet kommunen 

for mere end 1,7 mio. kr.

Ordningen med genbrug af møbler fungerer 

på den måde, at Kommunens afdelinger og 

institutioner afleverer kasserede møbler i Mø-

bellageret eller får møblerne hentet. Herefter 

gennemgår medarbejderne i Møbellageret 

de indleverede genstande og vurderer om de 

umiddelbart kan bruges eller om de kræver 

en reparation. Herefter sættes møblerne og 

inventaret til ’salg’ i Kolding Kommunes ind-

købssystem Rakat, samme sted, som man 

også købe nye møbler. 

Huset Venture har vundet det socialøkonomi-

ske udbud med den daglige drift af møbella-

geret i samarbejde med Kolding Kommune. 

Dermed understøtter Møbellageret også det 

rummelige arbejdsmarked og kommer til at 

beskæftige en flexjobber og bliver samtidig 

øvebane for praktikanter på kanten af arbejds-

markedet, der har brug for arbejdsprøvning.

FAKTA
På 16 måneder har Møbellageret udleveret 

• 72 hæve/sænke-skriveborde

• 50 skuffedarier

• 466 stole

• 46 mødeborde

Derudover har Møbellageret blandt andet 

også ’solgt’ 

• krukker

• biografsæder

• en massagebriks 

• arkivskabe

• et partytelt 

• whiteboardtavler
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Ny indkøbs- og ressourcestrategi

Kommunens forbrug skal 
være bæredygtigt
I 2020 brugte Kolding Kommune over en ½ 

mia. kr. på vareindkøb, 1,1 mia. kr. på tjeneste-

ydelser og 327 mio. kr. på bygge- og anlægs-

opgaver.

I det gigantiske beløb ligger der et enormt 

potentiale for at skabe et mere bæredygtigt og 

cirkulært ressourceforbrug i Kolding Kommu-

ne og en stor mulighed for at skubbe leveran-

dører, entreprenører og samarbejdspartnere 

i en bæredygtig retning. Begge dele er målet 

i en ny indkøbs- og ressourcestrategi for 

2022-2030. Den har fået navnet ’Bæredygtigt 

forbrug’. 

Ud over at balancere de tre bundlinjer, økono-

mi, sociale hensyn og miljø i forhold til nyind-

køb, er lokal handel ligeledes en vigtig faktor i 

strategien, når dette er muligt. 
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Bæredygtighedsværktøj til 
alle kommunens afdelinger 
Kolding Kommune er med 8.000 ansatte om-

kring kommunens største virksomhed. Poten-

tialet i at omstille den kommunale organisation 

til en mere bæredygtig drift er derfor stort. 

Men hvordan kommer man i gang med denne 

bæredygtige omstilling af virksomheden og 

hvordan bevæger man sig fra ord og gode 

intentioner til konkrete handlinger? For at hjæl-

pe arbejdet godt på vej har Kommunen nedsat 

en tværgående programgruppe for bære-

dygtighed, som mødes ugentligt i Kolding 

Kommunes Bæredygtighedshus. Sammen 

med Kommunens Administrationsforum har 

de udvikle et internt bæredygtighedsværktøj i 

samarbejde med virksomheden BærDet. 

Værktøjet skal både inspirere og facilitere, at 

bæredygtighed tænkes ind i kerneopgaver 

rundt omkring i Kommunens forskellige afde-

linger. Nogle afdelinger er allerede godt i gang, 

mens andre afdelinger har brug for lidt mere 

inspiration og sparring for at komme godt vi-

dere på rejsen.   

Værktøjet består grundlæggende af 3 trin, 

som man skal gennemgå , for i sidste ende at 

stå med en helt konkret bæredygtig handling.

FAKTA
En af de afdelinger, som allerede har taget værktøjet i brug, 

er afdelingen Intern Service i Social- og Arbejdsmarkedsfor-

valtningen. 

Resultatet er en guide til Bæredygtig Adfærd, som består af 

10 konkrete handlinger, der skal være med til at fremme en 

mere bæredygtig adfærd blandt medarbejderne. 

Kolding Kommune kan – 

og skal – gå forrest med 

bæredygtige indsatser, 

fastslår kommunaldirektør 

Thomas Boe



32–33

KOLDING KOMMUNE

Blandt de ti første verdens- 
målscertificerede biblioteker
En målrettet indsats med et væld af aktiviteter 

gør, at Koldingbibliotekerne er blandt de første 

i Danmark, der i maj 2022 modtog et certifikat 

for sit dedikerede arbejde med at understøtte 

FN’s 17 verdensmål. 

Som et led i certificeringen har Koldingbiblio-

tekerne forpligtet sig til at udarbejde en treårig 

handleplan med forskellige verdensmålsaktivi-

teter og bæredygtighedstiltag. Handleplanen 

indebærer at udbrede budskaberne om FN’s 

verdensmål, inddrage borgere og lokalsam-

fund i lokale handlefællesskaber og skabe bæ-

redygtige løsninger på bibliotekerne.

– Bæredygtighed er vor tids vigtigste dagsor-

den og en dagsorden der vinder mere og mere 

indpas i de danske folkebiblioteker Jeg er vildt 

stolt af, at Koldingbibliotekerne er blandt de 

første Verdensmålscertificerede i Danmark. 

Vores folkeoplysende forpligtigelse, samt kre-

ative borgernære formidling kommer virkelig i 

sving med den bæredygtige dagsorden, for-

tæller bibliotekschef Pia Henriette Friis.

Koldingbibliotekerne har igangsat et utal af 

aktiviteter for at gøre bibliotekets brugere 

klogere på verdensmålene. Biblioteket har fx 

startet Bæredygtig Bogklub, som så vidt vides 

er Danmarks første af slagsen. I bogklubben 

bliver litteraturen brugt til at sætte fokus på 

den bæredygtige livsstil eller manglen på det 

samme. Desuden er Koldingbibliotekerne gået 

sammen med velgørende organisationer, der 

står for at sælge kasserede bøger fra biblio-

tekets hylder. Og endelig har Koldingbibliote-

kerne sat fokus på klimavenlig mad i efteråret i 

samarbejde med Food2030.

Arbejdet med verdensmålscertificeringen er sket 

i et samarbejde mellem Chora2030 og Danmarks 

Biblioteksforening og 19 danske folkebiblioteker, 

herunder altså Koldingbibliotekerne, og et forsk-

ningsbibliotek som deltagere. 

I maj blev Koldingbibliotekerne som et af de første 

i Danmark verdensmålscertificeret.
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Food2030 

Klimavenlig og bæredygtig 
mad på menuen
I vores del af verden er der nem adgang til 

rigelige mængder af fødevarer. Men sådan er 

det desværre ikke overalt på jordkloden og 

med en estimeret befolkningsvækst på +2 mia. 

mennesker frem til 2050, så forventes det, at 

fødevaresystemet kommer under et gigantisk 

pres. Samtidig er fødevaresystemet en af vo-

res største klimaudfordringer, da mange føde-

varer har et meget højt CO2-aftryk. 

Det er derfor påtrængende nødvendigt at ska-

be et mere bæredygtigt fødevaresystem – fra 

mark til middagstallerken – med store, funda-

mentale ændringer i hele fødevareværdikæden 

– hos både forbrugere, producenter, distribu-

tører, detailhandlen, etc.

Sammen med 34 andre europæiske byer har 

Kolding sat sig for bordenden for at skabe den 

udvikling med en række projekter og tiltag. 

Kolding er en del af et stort EU-projekt, Fusilli, 

som lokalt har fået navnet Food2030. 

Fødevareudfordringer, som vi står over-

for både lokalt og globalt, og som vi der-

for er nødt til at forholde os til:

• Stigende befolkningsvækst: Om 30 år er vi 

to-tre mia. flere mennesker end i dag.

• Klimaændringer: Det eksisterende fødeva-

resystem er den primære årsag til mange 

miljømæssige problemer, blandt andet i 

form af CO2-udledning.

• Madspild: Cirka 1/3 af fødevareproduktio-

nen går til spilde.

• Sundhed: Mere en 800 mio. mennesker er 

underernærede og 2 mia. er overvægtige.

I november var Kolding vært for alle deltagerne i 

Fusilli-EU-projektet. De kom fra 13 lande fx Græken-

land, Italien, Spanien, Norge og Finland. Som en del 

af besøget skulle deltagerne selv stå bag gryderne 

på Volkerts Fylke og blandt andet lave krabbesuppe 

af krabber fra Lillebælt.



Kantiner og køkkener går forrest i klimakampen
De offentlige køkkener spiller en vigtig rolle i 

den grønne omstilling. Dels forbruger de store 

mængder fødevarer, som giver mulighed for at 

mindske både CO2-aftryk og madspild. Dels 

bespiser de mange mennesker hver dag, som 

de kan påvirke positivt og inspirere. 

Food2030 har derfor gået sammen med 24 

kantiner og køkkener om at sætte bæredyg-

tighed på menukortet. Tilsammen bespiser 

de over 3.000 koldingensere på daglig basis. 

I projektet arbejder køkkenerne med flere 

plantebaserede retter samt reduktion af både 

CO2-aftryk og madspild. Det resulterede i ok-

tober i, at de deltagende køkkener fik prisen 

som Årets Plantevækst Køkken 2022. 

FØDEVARER

Bæredygtige skolehaver
Kan man lave en køkkenhave indendørs og 

uden at bruge jord? Utænkeligt for de fleste, 

men netop det undersøger skoleelever på tre 

udvalgte folkeskoler i samarbejde med Pæda-

gogisk Center i et pilotprojekt. 

Skoleeleverne afprøver forskellige dyrknings-

metoder, fx såkaldte hydroponi-kasser, hvor 

grøntsagerne dyrkes indendørs under optima-

le lys- og vandingsvilkår. Som en del af forlø-

bet har de involverede skoler og Pædagogisk 

Center udarbejdet undervisningsmateriale til 

alle klassetrin, som skal afprøves i starten af 

2023. Målet er at udrulle undervisningsmate-

rialet og tilbyde muligheden for bæredygtige 

skolehaver til samtlige folkeskoler i Kolding. 

– Vi står overfor en række udfordringer inden-

for fødevareområdet, fx i forhold til sundhed 

og klimaudfordringer, og derfor er det vigtigt 

at lære skoleeleverne om bæredygtig kost og 

fremtidens dyrkningsmetoder, så vi kan vække 

noget interesse og skabe viden hos fremtidens 

forbrugere, fortæller projektleder Helle Vilsbøll 

fra Food2030 i Kolding.

I pilotprojektet er der fokus på fødevarernes 

sundhed og klimaaftryk, læring omkring 

spiselige planter samt undersøgelser af nye 

intelligente dyrkningsmetoder, hvor man fx be-

nytter kodning og data for at skabe optimale 

vækstforhold. 

Koldingenserne er glade for kød og hjemmelavet mad

Omkring 1900 borgere i Kolding har deltaget i en spørgeske-

maundersøgelse omkring deres madvaner. Et par af de pri-

mære indsigter fra undersøgelsen viser, at koldingenserne:

• Er kødglade og spiser mere kød end landsgennemsnittet

• Elsker traditionel mad og holder sig til de kendte retter – 

men vil også gerne eksperimentere

• Forbinder bæredygtig mad med lokale fødevarer og hjem-

melavet mad

• Bruger mere end en halv time på at stå i køkkenet – mere 

tid end landsgennemsnittet.

Det opløftende er, at undersøgelsen viser, at 79% er enige 

eller meget enige i, at det er vigtigt, at vores fødevarer bliver 

mere bæredygtige, og de efterspørger viden og inspiration. 
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Bæredygtighedshuset

Knudepunkt for  
bæredygtighed  
og grøn omstilling
I maj 2021 åbnede Kolding Kommune Bæ-

redygtighedshuset i hjertet af byen som et 

samlingspunkt for borgere, erhvervsliv, ud-

dannelsesinstitutioner, foreninger og Kolding 

Kommune, der sammen sætter skub på den 

bæredygtige omstilling. 

Samtidig er Bæredygtighedshuset åbent for 

alle, der ønsker viden om og inspiration til at 

leve mere bæredygtigt.

• Kig forbi Bæredygtighedshuset og se de 

skiftende udstillinger

• Få svar på dine spørgsmål om bæredyg-

tighed

• Snup en kop kaffe eller te, byt en bog eller 

garn

• Få en status på bæredygtighed i Kolding 

Kommune

• Bliv klogere på bæredygtige fødevarer og 

EU-projektet Food2030

I Bæredygtighedshuset kan du deltage i  

forskellige arrangementer. Følg med på  

oplevkolding.dk

Du kan også få sparring på dine bæredygtige 

projekter, komme forbi med din studiegruppe 

eller holde et møde.

Bæredygtighedshuset ligger på Jernbanegade 

3 i Kolding. Åbningstider: Mandag kl. 10-15, 

tirsdag-fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-15

Base for nye og gamle fællesskaber

Siden åbningen er Bæredygtighedshuset 

blevet ramme for en række etablerede og 

nye fællesskaber i Kolding. Fx mødes et kre-

ativt fællesskab, Voksenfritteren, hver anden 

onsdag i huset. Voksenfritteren har fokus på 

håndarbejde, gør-det-selv og på at have det 

sjovt. 

Et andet fællesskab er tøjbytte-butikken Swap 

Spot. Swap Spot har over 700 registrerede 

brugere, der bytter tøj og bliver drevet af et 

fællesskab, der består af 10-20 frivillige, der 

passer butikken på skift. Omkring 80 procent 

af de frivillige er udenlandske studerende fra 

IBA Erhvervsakademi Kolding, Syddansk Uni-

versitet og designskolen.

Endelig er Bæredygtighedshuset også ramme 

for Sind Ungdom Kolding, der holder klubaf-

tener hver mandag. SIND Ungdom arbejder 

for at bryde tabuet om mentalt helbred blandt 

unge, så psykisk sårbarhed og psykisk syg-

dom bliver noget, alle kan tale højt med hinan-

den om. 
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FAKTA
OM BÆREDYGTIGHEDSHUSET I 2022

• 6.500 besøgende

• Holdt 55 arrangementer

• Lagde ramme til møder og fællesskaber i 14 foreninger

• Samarbejde med 14 skoler 

• 8 forskellige udstillinger
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Årets Bæredygtighedshelt 
2022 er… Kolding Green 
Streets

Traditionen tro blev Årets Bæredygtighedshelt 

også i år udråbt på Kolding Kulturnat. Det 

foregik foran Bæredygtighedshuset i Jernba-

negade og det blev Kolding Green Streets, der 

løb med titlen for utrætteligt at arbejde for at 

fremme den bæredygtige dagsorden i Kolding.

Kolding Green Streets har etableret en fast 

torvedag på Akseltorv i Kolding hver lørdag 

året rundt med lokale produkter indenfor føde-

varer, design og secondhand. Kolding Green 

Streets står også bag Verdensmålsdagen i 

Kolding med bæredygtige boder, musik, talks 

og aktivisme.

Udover Kolding Green Streets var også mad-

spildsinitiativet Fællesskabet Kolding og de-

signvirksomheden Sheworks Atelier nomineret 

til titlen som Årets Bæredygtighedshelt 2022.

Årets Bæredygtighedshelt 2022 er Kol-

ding Green Streets, repræsenteret ved 

Carsten Borch (i midten). Derudover er 

det Iben Østergaard Fog (yderst t.v.) fra 

Fællesskabet Kolding, næstformand 

i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Filip 

Bekic Bladt, formand i Natur-, Miljø- og 

Klimaudvalget Jørn Chemnitz og Solveig 

Søndergaard fra Sheworks Atelier.



Vil du i kontakt med Kolding2030  
eller bare følge med i de bæredygtige 
indsatser i Kolding

Instagram:  @baeredygtighedshuset 

Linkedin:  Kolding2030 

Facebook:  Bæredygtighedshuset – Grøn i Kolding 

Hjemmeside: kolding.dk/kolding2030 

Mail:  kolding2030@kolding.dk
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