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Kim Christiansen 
Marienborg Allé 91 C 
2860 Søborg 

 
 
 
 

 
Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

onsdag 7. juni 2017 

 

Til stede: Per V., Jens M., Kim, Kirsten, Helle, Karen, Jens J., Lillian, Carl Ejnar, Maria, 
Robert, Fina og Jesper. 
Der var afbud fra Ivan, Emil, Alex og Ida. 
 
Valg af ordstyrer og referent 

Kim blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent. 
 
Godkendelse af referat fra møde 5. april 2017 

Referatet blev godkendt. 
 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

Årets kendte indsatser/emner – og fremdrift dermed 

Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken 10/6 

LA21 stand i haveforening 11/6 

Opsætte skilte vedr. Sct. Hansorm 9-10/6? 

Mosetræf ved Utterslev Mose  18/6 

Børneaktivitet: Naturens Fantastiske Verden Uge 26 og 27 

2. bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken August 

Arbejdsgruppemøde vedr. Gladsaxedagen 10/8 

Gladsaxedag 26/8 

Søens Dag 10/9 

Æblepresning på Aldershvile Planteskole 9/9+10/9 

Den Grønne karavane - skoleprojektet 26/9-28/9 

Frivilligbørs (Gladsaxe Rådhus) 20/9  

Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen 24/11 

Julestue (julebukke, dekorationer, klippe-klistre) 25/11 
 

 

Planer for årets indsats under Gladsaxedagen 

På Gladsaxedagen er der udsigt til placering af LA21 på det velkendte grønne område nær 
Buddinge rundkørsel. Området vil også rumme kommunens stand med emnet klima og 
upcycling – og fra anden side endvidere udstilling af racehøns. 
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Kirsten og Jesper viste en oversigt vedr. mulige tiltag vedr. Gladsaxedagen under emnet Ver-
densmål nr. 12 – ansvarligt forbrug og produktion. Der er mange materialer på lager, men en 
del skal naturligvis tilpasses – og nye skilte skal fremstilles. Der var tale om anvendelse af 
vindmøllen, altan-kulissen, skyde-boden (der skal have fornyet motiverne til anledningen), 
materialer fra de grønne og den sorte kuffert, højbeds-rammer, ideer til nye plancher etc. 
 
Som en mulig illustration af forureningen bag nogle at de produkter vi anvender, viste Jesper 
uhyggelige billeder fra udvindingen af sjældne jordmineraler i Kina.   
 
Servering for publikum skal relatere sig til emnet, så hyldeblomstdrik og urte-salte er fint, 
mens udlevering af kage skal undgås. 
 
En quiz skal der som sædvanligt til. 
 
På dagen forventes følgende at deltage (bliver inviteret til arbejdsgruppe-møde(r)): Kirsten, 
Carl Ejnar, Lillian, Karen, Ivan, Ida, Jens J., Jesper samt Alex og Maria. 
Kirsten er tovholder på Gladsaxedagen.  
 
Efterskrift: Torsdag 10. august kl. 10 afholdes der arbejdsgruppemøde i GIC vedr. Gladsaxe-
dagen. 
 
Lillian nævnte nye tiltag vedr. udvinding af energi af plast (uden forbrænding). 
Karen nævnte begrebet vugge-til-grav vedr. ansvarligt forbrug – og at undgå produkter med 
indbygget forældelse.  Tøjgenbrug blev også bragt op. 
 
Temaet gav i øvrigt anledning til drøftelser af emner som biogas, nytten ved elbiler - hvis 
strømmen stadig er produceret på fossile brændsler, forurening fra nye og gamle dieselbiler 
etc.  Nogle af betragtningerne kan være ret komplekse, men vi forsøger at holde budskabet 
rimeligt enkelt på Gladsaxedagen. 
 
Planer for årets indsats under Søens Dag 

Det blev besluttet at erstatte ”billedlotteriposten” med ny post om vandmiljøet i søen. 
Posten kan evt. være på den sydligste bådebro i området. Der kan bl.a. illustreres med den 
positive og negative udvikling for søer med hensyn til fiskenes påvirkning af tilstanden. Der 
kan f.eks. måles sigtdybde, ses nærmere på den aktuelle fødekæde med udgangspunkt i 
algerne etc. Jens M. nævnte at man også kunne formidle, at der er forskellige arter af alger 
og at nogle er værre end andre (f.eks. blågrønalgerne). Jens M. har en undersøgelsesrapport 
om Bagsværd Sø fra 1930, som kan være meget interessant i.f.t. dens nuværende tilstand.  
 
Det synes dog en udfordring at formidle tilstrækkeligt interessant for de små. Carl Ejnar fore-
slog også at komme ind på vandets lange opholdstid i søen. Måske kan det gradueres efter 
forskellige dele af søen og relateres til børnenes alder. 
 
Karen nævnte henkastet affald i søen, men det er antageligt mest et (til gengæld iøjnefal-
dende) æstetisk problem. 
 
Lillian nævnte ønsket om også at komme ind på, hvad der kan gøres for at fremme søens 
tilstand. Flere veje kan illustreres - selv om ingen billige permanente løsninger synes at ligge 
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lige for. Dog kan det under alle omstændigheder illustreres, at vanskelighederne ved at ”hel-
brede” taler klart for at forebygge. 
 
Den tidligere post vedr. elletræer og bier kan måske ændres med hensyn til bierne, som Jens 
J. ikke længere råder over.  
Hvinanden, som Gladsaxe kommune blev tildelt som ”ansvarsart” ved nedlæggelse af am-
terne, kunne være et tema i tilføjelse til naturtypen ellesump. En mulighed er at lade delta-
gerne i naturudfordringen prøve at se i teleskop og på lang afstand prøve at skelne hvilken af 
fire billeder, der er hvinanden. Med lidt glimt i øjet kan det måske være en skelnen mellem 
gråand, Anders And (!), troldand og hvinand. Rede-stedet kan måske også illustreres (luksus 
hvinandekasse haves på lager) og lyden kan illustreres via en medbragt PC.  
 
Som deltagere i Søens Dag er der foreløbig tilsagn fra: Kirsten, Lillian, Fina, Carl E., Maria, 
Jens J., Jens M., Kim, Ida, Per V. og Jesper. Der kan godt bruges endnu flere hænder. 
Kirsten er tovholder på Søens Dag.  
 
 
Nyt fra foreninger, råd og udvalg 

Fra Grønt Råds møde nævnte Jesper kort, at der blandt meget andet havde været bemærk-
ninger til beregningen af biofaktor, hvor flere parter gerne havde set rådet inddraget tidlige-
re. Der synes heldigvis tegn på fremover at få rådet på banen tidligere samt at involvere 
NGO’erne mere. 
 
Kirsten og Jesper har tidligere deltaget i møder vedr. de nye rosportsfaciliteter. 
Denne gang var Carl Ejnar og Jesper af sted til overværelse af fremlæggelse af det vindende 
forslag. Flere af gruppens ønsker lader til at blive virkeliggjort. Der synes også klart vilje til at 
passe godt på landsvalernes ynglemuligheder ved tiltagene i det kommende byggeri. 
Spørgsmålet er om svalerne kan finde sig til rette i de nye omgivelser, så ynglebestanden af 
”byvåbensfuglen” kan bevares i Gladsaxe. 
 
Kim og Kirsten havde deltaget i årsmøde for A21-centre. Der var oplæg af Mogens Lykketoft 
og bl.a. runder blandt deltagerne vedr. deres aktiviteter. 
Kim bemærkede bl.a. stor forskel på centrenes finansiering og hovedaktiviteter – i Høje Taa-
strup f.eks. reparationsværkstedet. Agenda Center Albertslund fungerer som sekretariat for 
netværket, men den meste vidensdeling foregår via mail. Kim så gerne mere vidensdeling i 
retning af det tidligere netværk af bestyrelsesmedlemmer i grøn guide bestyrelserne.   
 
Nyt fra emnegrupperne 

Biodiversitetsgruppen har bidraget med dele af foreningens høringssvar til kommuneplanen 
og der er bl.a. deltaget i møde for interessenter vedr. ny plejeplan for Høje Gladsaxe og Gyn-
gemosen. Det er ligeledes bl.a. aktive fra gruppen, der snart skal bekæmpe Gyldenris i Ra-
diomarken (10/6). 
 
I Ad hoc gruppen er der snart brug for raske hænder til en række praktiske tiltag bl.a. på la-
geret (sager til genbrug, forberedelse af sager til søens dag etc.). Jesper giver besked. 
 
 
Fotoserie om Bornholms natur og miljø 
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KC viste billeder fra udflugt til Bokul og Gråmyr m.m. 
Det var meget flotte motiver og omfattende forklaring dertil. 
Vi kom vidt omkring i både natur og kultur. Fra det overordnede til det helt nære. Her nogle 
stikord: Landskaber, kunstmalere, spidsløn, anemoner, håret lilje, edderfugle, bogfinker med 
bornholmeraccent, lav rapgræs, tyndakset gøgeurt, hulrodet hjertespore, Risebækken, Skel-
bro kalkstensbrud, røgeri ved Nexø etc.  
 

 
Natur og miljø i tekst og billeder 

Jesper viste bl.a. billeder fra følgende: 

 Visse hundeejeres adfærd i Radiomark-området ved Bagsværd Sø (fra TV-Lorry) 

 Kvæggræsning i Københavns kommune – Utterslevs nordlige del. 

 Eksempler på nær Natur, der er værd at besøge. 

 Inspektion/workshop vedr. kommende plejeplan for Høje Gladsaxeparken og Gyn-
gemosen.  

 Grøn dag på genbrugsstationen. 

 Lokale naturpudsigheder. 

 Praktiske tiltag. 

 Eksempler på formidling af natur- og miljø i det jyske (bestyrelsesekskursion). 
 
Næste møde 

Mandag 4. september kl. 19 
 
Eventuelt: 

Intet til dette punkt. 


