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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
tirsdag 15. januar 2019
Til stede: Kim, Kirsten, Jens J., Carl Ejnar, Robert, Karen, Trine, Alex, Anders og Jesper

Der var afbud fra Fina, Ida, Lillian, Jens M., Per og Siff.
Valg af ordstyrer og referent

Kim blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 22/11-2018

Godkendt.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Næste møde(r):

Tirsdag 26/2 kl. 19 er der fællesmøde i GIC
Tirsdag 26/3 kl. 19 er der fællesmøde i GIC (forinden er der bestyrelsesmøde).
Indlæg om klimakonferencen COP24 i Polen af Troels Dam Christensen,
der selv deltog. Hvad er udsigterne for klimaet? - og hvordan agerer vi bedst? Dertil

supplerende input fra Anders Christiansen og Jesper Larsen
Troels Dam Christensen fortalte først om 92-gruppen, hvor han er sekretariatsleder. Gruppen blev etableret i 1992 som en samarbejdsorganisation for NGO’er
Den globale kontekst blev først opridset:
 Klodens temperatur et øget med ca. 1,1 grad, men temperaturen øges hurtigt.
 Selv om CO2 udledningen blev nedbragt nu, så vil temperaturen fortsætte med at stige i
en periode p.g.a. effektens tidsforsinkelse. Jo længere vi venter, jo værre (jo større årlig
indsats i CO2 nedbringelse, skal der til).
IPCC rapport fra 2018 ”Global Warming of 1,5 oC” påviser vigtigheden af at nå at begrænse
sig til denne temperaturstigning inden 2030. Som eksempel på effekten blev nævnt, at ved 2
oC graders temperaturstigning vil der næppe være nogle koralrev tilbage i verden, ved 1,5 oC
dog noget tilbage. Afsmeltningen fra Arktis udviser også stor forskel ved de to scenarier. Der
skulle stadig være mulighed for at vi kan holde os under 1,5 oC temperaturstigning.
Paris-aftalen taler om ”well below 2 oC, men 1,5 oC er blot overlevelsesniveauet for en række
østater. Herhjemme har klima- og energiministeren nævnt de anførte 1,5 oC – så forhåbentlig er det ambitionen... men DK har stadigt manglende og for lave mål og følger ikke Paris-
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aftalen.
Indsatsen de nærmeste 5-10 år er altafgørende!
I CO2 udledning pr. indbygger ligger DK over EU-gennemsnittet. Desuden producerer Kina jo
til mange nationer, så udledningen pr. indbygger er måske ikke helt dækkende.
Oplægsbeholder blev spurgt om der er mål for mængden af klimaflygtninge? (- for det kan
den brede befolkning måske relatere sig til). Det synes ikke at være tilfældet, men allerede
nu er flere konflikter i verden øjensynligt delvis begrundet i kampen om vand.
Generelt om klimaforhandlingerne:
 De foretages en gang om året
 Der forhandles i 2 uger blandt alle lande der har underskrevet (190+)
 Det er vanskeligt for alle skal være enige (konsensus) og der er ingen straf hvis man ikke
følger beslutningerne.
En række af forhandlings-dilemmaerne ved et sådant topmøde blev skitseret. F.eks. hvordan
der skal rapporteres og hvem der skal regnes som Ulande og opnå klimafinansiering!
I 2020 skal lande genbekræfte elle hæve deres mål for 2025/30 og det er vigtigt at de hæver
målene (USA er i øvrigt med i forhandlingerne, måske i håb om at en ny præsident vil træde
ind igen).
Paris-aftalen er et historisk kompromis. Aftalen træder i kraft 2020 og alle lande skal yde
noget, men differentieret. Da flere lande tidligere ikke har leveret CO2 reduktioner rettidigt,
mener en række ulande, at de så ikke behøver at gøre det efter 2020.
Vigtige COP24 pejlemærker.
1) Regelsættet fra Paris-aftalen – komplicerede regler
2) Hvordan sikres mere ambitiøse klimaplaner
3) Finansieringen – støtten fra rige til fattige lande.
Som sagt haster det, de nærmeste år er meget vigtige.
For DK er der mål om at den samlede CO2 nettoudledning skal være ”0” i 2050, men der er
desværre ikke et samlet mål for niveauet i 2025, 2030, 2040 etc. så det vil blive vanskeligt.
Fra tilhørerne var der bekymring for hvordan det skal gå, når perspektivet sjældent er mere
end 1-2 valgperioder.
Anders supplerede med: At skræmmekampagner ikke synes at virke – og opfordrede til at se
positivt på mulighederne for at gøre en forskel. Der blev også givet et eksempel på ”kreativ”
anvendelse af undskyldningen om at andre udleder mere - som undskyldning for eget CO2
udslip.
I forbindelse med opfordringer til adfærdsændringer i forhold til klimaet må sammenhænge
og nødvendigheden naturligvis nævnes. Fra en artikel i Politiken 16. september 2018 af videnskabsredaktør Lasse Fogsgaard - baseret på den norske psykolog og adfærdsøkonom Per
Esben Stoknes - anførte Jesper imidlertid opfordringen om at lægge vægten på fem punkter citat:
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Nærhed. Gør det til noget nært, personligt, presserende og noget, der kræver sammenhold.
Konstruktiv. Fortæl de positive historier, som giver håb og ikke fremkalder frygt.
Handlemuligheder. Kom med gode enkle råd til, hvordan man kan få en grøn klimavenlig
livsstil.
Positive signaler. Undgå at fortælle klimahistorier på en måde, så de fremkalder de følelser, som giver lyst til at fornægte verdens tilstand.
Apolitisk. En klimahistorie kan få større gennemslagskraft, hvis den ikke støder læsernes
kulturelle eller politiske identitet.

Der var en generel drøftelse af hvad der skal til for at nå i mål.
Trine nævnte det vigtige i at indtænke klimahensynene i planlægningen f.eks. af transportsektoren. Carl Ejnar nævnte det vigtige i at ændringerne er strukturelle, Jens at det er nødvendigt med indsats både oppefra og nedefra og Anders: At politikernes udmeldinger på
godt og ondt afspejler befolkningens ønsker.
Der var vist enighed om, at både statens og det enkelte individs indsats er påkrævet (topdown plus bottom-up) for det er vanskeligt at se nogle lette løsninger. Selv hvis man ville
løbe risiko etc. vedr. atomkraft, så tager det måske 15-20 år alt inkl. at bygge sådanne, og så
nås målet ikke. Vindmøller betaler sig energimæssigt derimod vældigt hurtigt hjem (dvs.
produceret energi udligner energi brugt på produktionen af dem). Kim mente at det lå i omegnen af et års tid.
Carl Ejnar anførte at der kan være den generelle vanskelighed ved at ”sælge” budskabet nu,
at ”gevinsten” først kommer senere. Anders argumenterede for, at en god sælger har gode
argumenter bl.a. hvor mange gange billigere det er at gøre en indsats nu – end alternativet.
Der kan anvises veje og lette løsninger.
Vedr. lokal natur og miljø i tekst og især billeder

Jesper fortalte og viste PowerPoint med fotos fra en events siden sidst. Der var fotos fra:
 Julearrangementet ved juletræstændingen
 Julestuen lørdagen efter
 Nyt vedr. gruppen Økohave og dyrehold
 Besøg i genbrugslaboratoriet m.m.m. på Fremtidsvej
Kort evaluering af julerierne 30/11 og 1/12

Det kørte fint og der var ikke meget at bemærke. Beholdningen af langhalm er dog opbrugt,
så hvis den del-aktivitet skal fortsætte i 2019, så skal ny forsyning hentes.
Planer for det nye år

Der var kort omtale af gruppernes foreløbige planer for det kommende år. En del antydes af
punktet nyt fra emnegrupperne, se venligst dette.
Jesper nævnte Grøn Dag på genbrugsstationen. Det er søndag 28. april og fra foreningen
deltager Jens, Jesper, Karen, Alex og måske Carl Ejnar.
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Nyt fra råd og udvalg

Jesper nævnte, at træpolitikken er sendt i intern høring mellem deltagerne i Grønt Råd.
Aktive i Agenda 21 repræsenteret i både Grønt Råd og biodiversitetsgruppen ser p.t. nærmere på politikken – så Agendaforeningen kan afgive bemærkninger.
Nyt fra emnegrupperne m.v.

Fra gruppen Økohave og dyrehold fortalte Jens bl.a.:
 At der nu er fremstillet aluminiumsrammer til de to ”hønsefræsere” (mobile hønsegårde
med hønsehus), der udlånes. Net m.v. skal monteres.
 At et hønsehyrdekursus afholdes 5/3 i grønt IDÉcenter (endda med interesseret observatør fra en anden kommune).
 At der allerede er de første tilmeldte til kursus om Klimavenligt og økologisk havebrug
2/4, 9/4, 23/4 og 30/4 – 2019 i Bibliografen i Bagsværd.
 At Jens er med i et fondsstøttet projekt om måder at formidle haveviden.
 At der er stor efterspørgsel efter foredrag etc. - så i marts og april har Jens ikke tid til
mere.
Fra Biodiversitetsgruppen nævnte Jesper:
 At der fra en ekstern pulje er bevilget midler til anskaffelse af lidt udstyr til høslæt, så
mindre skal lånes fremover.
 At gruppen ser nærmere på mulighederne for formidlings-tilbud til borgerne gennem
året.
Fra Skolegruppen nævnte Jesper:
 At projektet Den Grønne Karavane satser på igen at gennemføre skolebesøg i 2019
Fra gruppen Æblepresning og vilde urter nævnte Karen:
 At der fortsat påtænkes at assistere borgere med æblepresning under Havernes Dag på
Aldershvile Planteskole.
 At gruppen også gerne stiller op ved andre arrangementer med æblepresning.
 At deltagelse i julearrangementerne fortsat er en del af gruppens aktiviteter.
Nærmeste arrangementer

Fællesmøde i GIC
Fællesmøde i GIC (forinden er der bestyrelsesmøde).
Grøn Dag på genbrugsstationen. Turbinevej 10
Eventuelt:

Intet til dette punkt.

Tirsdag 26/2 kl. 19
Tirsdag 26/3 kl. 19
Søndag 28/4 kl. 9-14

