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Kim Christiansen
Marienborg Allé 91 C
2860 Søborg

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
onsdag 5. april 2017
Til stede: Kim, Jens M., Jens J., Robert, Benedicte, Carl Ejnar, Karen, Ivan, Ida, Lillian,

Kirsten og Jesper. Der var afbud fra Per V. og Maria
Valg af ordstyrer og referent

Kim blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 1. marts 2017

Referatet blev godkendt.
Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
Aktivitetslisten vedr. opstillings- og stemmeberettigelse til årsmødet blev rundsendt til godkendelse af deltagerne.
Årets kendte indsatser/emner – og fremdrift dermed

Offentligt borgermøde vedr. Kommuneplan - om bæredygtige boligområder kl. 19-21 i Rådhushallen
Økohavebrugskursus i Bibliografen Bagsværd
Grøn dag på genbrugsstationen
Årsmøde i LA21 foreningen
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
Opsætte skilte vedr. Sct. Hansorm
Fællesmøde i LA21 foreningen
Mosetræf ved Utterslev Mose
Børneaktivitet: Naturens Fantastiske Verden
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
Gladsaxedag
Søens Dag
Æblepresning på Aldershvile Planteskole
Den Grønne karavane - skoleprojektet
Frivilligbørs (Gladsaxe Rådhus)
Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen
Julestue (julebukke, dekorationer, klippe-klistre)

6/4
4.,11.,18 og 25/4
29/4
23/5
Juni
Juni
7/6
18/6
Uge 26 og 27
August
26/8
10/9
9/9+10/9
26/9-28/9
Okt. ?
24/11
25/11
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Under Grøn Dag arrangementet deltager Jens J., Kirsten, Karen og evt. Alex, samt Jesper.
Jesper tilmelder foreningen til Gladsaxedagen, selv om vi ikke helt kender indholdet for
standen på nuværende tidspunkt.
Om forslag til kommuneplan 2017 – især biofaktor

Flere fra Agenda 21 kredsen havde deltaget i borgermødet om Grønne Gladsaxe som optakt
til vedtagelsen af en ny kommuneplan. Som noget nyt i Gladsaxe påtænkes anvendt et biofaktorindeks. Statens Byggeforsknings Institut har i mange år tilbudt sådant et indeks som
tillæg til grønne regnskaber for afdelinger af boligselskaber. I Gladsaxe har man modificeret
dette værktøj på visse områder og påtænker iflg. det oplyste, at anvende det som et fremadrettet dialogværktøj for at fastholde det grønne præg i kommunen.
Jesper og Carl Ejnar havde på det offentlige møde spurgt mere ind til kommunens variant af
biofaktorbegrebet.
Umiddelbart synes begrebet at være noget af en hybrid mellem at give et subjektivt grønt
indtryk og at tage hensyn til biodiversiteten - ligesom det ikke synes særlig stærkt videnskabeligt funderet.
Især følgende forhold har påkaldt sig opmærksomhed:
 Det er meget fint, at der kommer fokus på bevarelse af forstadens grønne præg.
 Det er positivt at beregningen af biofaktor for Gladsaxes områder omfatter hele grunden
– ikke kun udearealerne (som SBI’s indeks). Dvs. ved øget bebyggelse kan kravene til det
grønne indhold af det resterende blive forøget.
 Med en anden opgørelse for Gladsaxe kan værdierne vanskeligt sammenlignes med andre steder.
 Kort græs tilskrives samme værdi som f.eks. buske under 2 meters højde. Det forekommer besynderligt uanset at SBI’s indeks siger det samme på dette punkt. Kort græs består
typisk kun af få græsarter ved udsåning, så biodiversitetsmæssigt er kort græs ikke meget værd. Der var derfor forslag til at sætte værdien for græs lavere i indeksberegningen.
 Eksempler på mødet viste, at den foreslåede værdi på 0,4 giver et beskedent grønt udtryk og ringe støtte til biodiversiteten. Kravene til biofaktoren kunne forsamlingen derfor
ønske sig højere.
 Det er helt skævt, at der gives tillægsværdi for nedsivning fra befæstede overflader i
dette indeks. Det er naturligvis særdeles oplagt at anspore til nedsivning, men det har jo
intet med et biofaktorindeks at gøre. Det bliver ikke subjektivt grønnere af at nedsive og
biodiversiteten tilgodeses heller ikke heraf. Faktisk kan et areal med f.eks. græsarmering
(indeks værdi 0,3) omlægges til at tæt lag af betonfliser, hvorfra vandet nedsives og derved opnå en tillægsværdi pr. arealenhed på 0,5 og derved bevirke en forøgelse i biofaktoren. Det må nødvendigvis ændres.
 En række effekter af by-fortætningen kan biofaktoren heller ikke kompensere for: Større
ressourceforbrug, større slid, skygge, barrierevirkning etc.
Biodiversitetsgruppen skriver et bidrag til foreningens høringssvar til kommuneplanen vedr.
dette.
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Et bud på forudsætninger for at få flere medlemmer

Sammen med Agenda 21 i Fredensborg har Jesper tidligere fremstillet en PowerPoint med
bud på, hvad der med fordel kan gøres for at gøre medlemstilgang sandsynlig (for selv om
der er god søgning til foreningen, kan vi jo altid godt bruge flere, så flere opgaver kan løses).
Det blev fremvist som diskussionsoplæg på dette møde.
Der var mange input fra deltagerne undervejs og ikke alle kunne noteres, men blandt mange
input kan nævnes følgende:
 Vægt på Facebook.
 Vægt på at skabe noget sammen med borgerne – samskabelse.
 Vægt på at møde borgerne, der hvor de er.
 Vægt på vigtigheden af at kunne en ”elevatorpræsentation” – dvs. ganske kort overordnet præsentation af foreningen til interesserede.
 Evt. nyt navn til foreningen – et navn der for en brede gruppe antyder, hvad foreningen
beskæftiger sig med.
Et nyt navn har for ca. seks år siden været diskuteret indgående, men uden at der blev fundet et alternativ, som fik entydig opbakning. Med nye aktører og nye idéer er det muligt at
det kan lade sig gøre. Navnet Grønt Forum blev f.eks. nævnt på dette møde.
Bæredygtighedsmålene og LA21 – andet trin

Kim deltog i konferencen, hvor regeringen fremlagde sine forslag til implementering af Verdensmålene for bæredygtig udvikling i Danmark. Finansminister Christian Jensen virker
umiddelbart positiv overfor opgaven, hvor han sidder for bordenden under opfølgningen.
Dog synes handlingsplanen meget tro mod det nuværende regeringsgrundlag og kommunerne synes ikke eksplicit nævnt.
Der loves opfølgning på alle de 17 verdensmål, selvom ikke alle er prioriteret i handlingsplanen; især er der stadig ensidig fokus på fortsat økonomisk vækst, men ikke meget om bæredygtigt forbrug og produktion. Det lader til, at der lægges mere vægt på at sælge mere af de
grønne teknikker, men ikke for alvor afvikle de ”sorte”.
Til de aktive vedhæftes Kims præsentation fra dette møde i LA21.
Natur og miljø i tekst og billeder

Jesper viste billeder fra følgende:
 Tinghøj Højdebeholderanlæg
 Anlæggelse af Værebro Bassin (ny regnvands-sø ved Bagsværd Svømmehal)
 Havekursus i bibliografen ved Jens Juhl
 Flotte naturfotos fra Hareskoven af Jesper Salonin
 Fænomenet Sort Sol m.v. fra Sønderjylland (fotos og video)
Punkterne ”Nyt fra foreninger, råd og udvalg” samt ”Siden sidst fra grupperne” og ”Eventuelt” blev udsat til næste møde p.g.a. tidnød.

