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Målsætninger og 
foreløbige resultater 
 
Hvad er Lejre 
kommunes interesse 
i Fødevarenetværk/ 
Matrixbrug? 
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Afsæt 1: en enig Kommunalbestyrelse 
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Gæstebudet i Lejre – et alternativt borgermøde 



Afsæt 2: Økologi udi alle kroge 

 
 

 
hvor det giver 
mening for  

Nogen 
 
Og der er nogen, der 
vil noget! 
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Afsæt 3: Gode partnere 
Danmarks 
Naturfredningsforening, 
Landbrug & Fødevarer, Økologisk 
Landsforening, Praktisk Økologi, 
Københavns Madhus, Madkulturen, 
Klima og beskæftigelse, Gefion, 
Friluftsrådet, kirkerne, LØFF; 
Ledreborg Livsstilsmesse, 
Havenetværket, Lejre Høstfestival, 
Hvalsø Kulturnat, borgere, det lokale 
erhvervsliv 

lørdag den 26. 
oktober 13 

Skriv dit navn i sidefod 4 



Resultater 2013 - kommunen 
•  75 % økologi i offentlige gryder og 

kaffekopper 
•  Ø prioriteres på kommunale 

arealer 
•  Ny grøn bygnings-

præmieringsordning 
•  Green Key i hallerne 
•  Grønne virksomheds-konsulenter 
•  Støtte til opstart af kogræsserlaug 
•  Økologisk gourmetaften i 

Personaleforening  
•  Elcykler til medarbejdere, 

jobcenter og hjemmeplejen 
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Resultater 2013 - landbrug 
•  10 % af landmænd: Ja 

tak til omlægningstjek 
•  Temamøder/mark-

vandringer 
•  Matrix-kurser 
•  Erfamøder – biogas 
•  Produktkatalog 
•  Styrket dialog – 

landboforening, 
landmænd, kommune 
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Resultater 2013 - erhvervsliv 

 
•  Nye spisesteder 
•  Nye B&B 
•  Lokale virksomheder 

produktudvikler 
•  Arbejdsledige 

uddannes til 
omstillingsagenter 
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LØFF-medlemmer henter ugens grønt-pose 



Resultater 2013 - børnene 
 
•  Kurser til lærerne 
•  http://oekoskoler.dk/ 
•  Skolehaver til alle 

skoler 
•  Naturnetværk 
•  Grønne spirer flag 

hos dagplejerne 
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Resultater 2013 - borgerne 

•  Nye bofællesskaber på vej 
•  Ny økologisk nyttehave 
•  Åben havelåge, havekurser 
•  LØFF 
•  Nyt magasin 
•  Grønne middage 
•  Økologisk kirkefestival 
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Udfordringer 
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Lokal mad i 
offentlige gryder, 
ØFF´ere, 
spisesteder, B&B 
her og udenfor 
Lejre 



Fødevarenetværk løsning? 
Hvad gør Lejre 
Kommune? 
 
Understøtter dialog, 
samarbejde ved: 
•  Fødevareworkshop 
•  Øget fokus på økologi 

og erhvervs-
muligheder i 2014 
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Tak for ordet 
•  Følg med på fb-

siden Lejre – Den 
Økologiske 
Kommune 

•  Tilmeld nyhedsmail 
på http://
denoekologiskekommune.l
ejre.dk/oekologi-ud-i-alle-
kroge/tilmelding-til-
nyhedsbrev/ 
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