
Innspill til handlingsplan for klima og energi fra Studenttinget NMBU

Om innspillene

Forklaring på behandling av innspillene:
Ingen farge = Inne i tiltak allerede (fra regional plan), markert under hvilket mål tiltaket ligger under i tiltaksplanen
Grønn farge - tilak tas med som nye tiltak i planen
Blå farge - Tiltak spilles videre til nasjonale /regionale myndigheter evt. næring/organisasjoner
Oransje farge = innspill til rullering av tiltaksplaner
Gul farge = Innspillet tas med i tiltaksbank

Ganger 
nevnt etter 
første gang

Forslag til tiltak Tatt inn som tiltak (tiltak under mål nr. ) eller inn i tiltaksbank 
eller rullering tiltaksplan eller innspill til overordnede 
myndigheter

5 Parkeringsrestriksjoner og avgifter (bil) T1
4 Bedre kollektivtransport, flere busser og tog T1
4 Flere og sikrere sykkelstativ T1 + Innspill rullering tiltaksplan for sykling og gange
3 Bildelingsløsninger T1?
2 Gratis sykkeluttlånsordninger T1 + Innspill rullering tiltaksplan for sykling og gange
1 Sykkelhotell på togstasjonen Er under planlegging
1 Sykkelfiksing ID6 + T1 (tiltaksplan for sykling og gange) 
1 Flere ladestasjoner elbil T5

Innføre el-sparkesykler i Ås Innspill rullering tiltaksplan for sykling og gange
Mer / bedre sykkelveier  T1 (tiltaksplan for sykling og gange) 
Menneskeprioriterte lyskryss Innspill rullering tiltaksplan for sykling og gange

3 Bedre tilrettelegging og bruk av gjennvinningsstasjoner og bruktbutikker ID2 (nytt)
1 Kildesortering ID2

Sirkulærøkonomisk kjøpesenter. ID6 + Idebank
Utlånsordning av verktøy og andre ting man trenger av og til ID6 + Idebank

7 Ordninger med butikker: Selge/gi bort mat som kastes/går ut på dato ID3, Felles strategier + Tiltaksbank
2 Redusere matsvinn ID3

Innspill fra alle delegater som møtte i studenttinget ble samlet inn, gule lapper. Fakultetene presenterte muntlig samlede innspill, detaljer er supplert i tabellene. 

Om innspillene til felles til tak NMBU/Ås kommune: Fakultetene ga innspill om sine prioriteringer, hva de mener er viktigste forslag, samt noen tilleggsforslag

For de 4 temaområdene: Når det står tall bak forslaget, er det antall ganger det er nevnt etter første gang

Innspill fra Studenttinget ved NMBU,  møte på Adamsstuen, 10.02.2020

TEMA TRANSPORT

TEMA FORBRUK, AVFALL OG AVLØP

TEMA LANDBRUK OG MAT

Innspill som er like er slått sammen, og det er markert hvor mange ganger forslaget er nevnt. Innspillene er kategorisert etter tema. Detaljene fra de ulike 
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Innspill til handlingsplan for klima og energi fra Studenttinget NMBU

Ganger 
nevnt etter 
første gang

Forslag til tiltak Tatt inn som tiltak (tiltak under mål nr. ) eller inn i tiltaksbank 
eller rullering tiltaksplan eller innspill til overordnede 
myndigheter

Vegonorm Delvis ID4
Støtte lokale bønder i matproduksjon L1B  Videreutvikle SmakÅs
Bevar all matjord i varig vern L1b Delvis
Øke matproduksjon ved å legge til rette for grønnsaksproduksjon Nasjonale rammevilkår. Oversende landbruksorganisasjon
Verne myrområder i Åsmåsan Innspill rullering kommuneplan og plan for naturmangfold
NMBU bør være et utstillingsvindu for et miljøvennlig landbruk. Foreslår 
utvikling av "bærekraft-marsj"- permanent. - Dette vil være den første av sitt 
slag i Norge / verden ?  - Kan attrahere turister og ha en opplærende rolle.

L3

2 Legg til rette for solceller, jordvarme etc. på alle bygg S2
Blågrønne tak ID1
Senk temperaturen automatisk i bygg som ikke brukes på kveldstid S2
Overtale regjeringa til å bygge atomkraftverk til strømproduksjon Nasjonale rammer/politikk. Utenfor rammene av denne planen

Antall 
stemmer 

Samarbeidsprosjekt NMBU - Ås kommune: forslag

Tatt inn som tiltak (tiltak under mål nr. ) eller inn i tiltaksbank 
eller rullering tiltaksplan eller innspill til overordnede 
myndigheter

4
Etablere bildelings-løsning: Vurdere tre stasjoner; Eika, Nybyen og Ås 
sentrum. T3
Samarbeid om miljøstandard for bygg. Hvilken dokumentasjon/klimaanalyser 
bør legges til grunn for valg av materialer? Kommunen har behov for NMBUs 
kompetanse. ID1

2
Innkjøp – felles rammeavtaler? Spesielt for avfallshåndtering. Hvordan kan 
kommunen og NMBU jobbe med felles standarder? Felles strategier - ta inn?

1

NMBU som visningsvindu for bærekraft: Alle bærekraftsmål, men spesielt 
innovasjon og nye løsninger på grønn energi, bygg, overvann/ klimatilpasning, 
avfall og avløp. ID6 og NMBU ta ansvar - legge inn som tiltak? Hvordan organisere dette
Samarbeidsprosjekter landbruk i Ås – rådgiving, piloter, nye klimaløsninger for 
landbruket Gjennomføres v/behov - ikke tiltak i planen?
Nærings-offentlig Phd: NMBU kan bidra med veiledning. Kommunen må 
vurdere om dette er aktuelt, og hvilke tema det er behov for kunnskap om. Gjennomføres v/behov - ikke tiltak i planen?

Trekke inn studenter i faglige utredninger/prosjekter som kommunen trenger.
Gjennomføres v/behov - ikke tiltak i planen?

INNSPILL TIL FORESLÅTTE FELLES TILTAK NMBU OG ÅS KOMMUNE

TEMA STASJONÆR FORBRENNING/BYGG/ENERGILØSNINGER
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Innspill til handlingsplan for klima og energi fra Studenttinget NMBU

Ganger 
nevnt etter 
første gang

Forslag til tiltak Tatt inn som tiltak (tiltak under mål nr. ) eller inn i tiltaksbank 
eller rullering tiltaksplan eller innspill til overordnede 
myndigheter

Antall 
stemmer 

Forts: Samarbeidsprosjekt NMBU - Ås kommune: forslag

Tatt inn som tiltak (tiltak under mål nr. ) eller inn i tiltaksbank 
eller rullering tiltaksplan eller innspill til overordnede 
myndigheter

2
Flytting av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet: Tiltak for å få nye 
ansatte og studenter til å reise kollektivt. T1: Arbeides med dette. Ta med forslag inn i dialog med RUter 
Gjennomføre reisevaneundersøkelse for NMBU høsten 2020. Arbeid igangsatt v/NMBU

4
Legge til rette for flere muligheter for gjenbruk: Mat, møbler, fikselaug og 
lignende initiativer. Samarbeid med SiÅs ID6 og NMBU ta ansvar - legge inn som tiltak? Hvordan organisere dette

Nr. Nye forslag fra studenttingsrepresentantene om samarbeidsprosjekter:

11 Økt satsing på forskning på klimavennlige metoder.
Felles strategier - Kampanje - ta med i tilaksbank + Oppfordring 
NMBU - mulig ifb med Bærekraftsmarsj?

12 Infotavle v/ Meierikrysset: Hverdags-miljøtiltak
Felles strategier - Kampanje /informasjonsarbeid- ta med i 
tilaksbank

13
Etablere workshop'er på NMBU der man deler kunnskap og diskuterer 
løsninger på klimautfordringer. Delvis - se ID4

14
Vegonorm. Tilby ansatte og brukere av institusjoner vegetarmat som 
førstevalg.

Diskusjon rundt el-sparkesykkel: Noen ønsker dette, andre mener det ikke erstatter bilkjøring men gange/sykling, og at el-sparkesyklene har kort 
levetid. 
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