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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
torsdag 20. august 2020

Til stede:
Fina, Jens J., Lillian, Carl Ejnar, Kim, Per V., Karen, Kirsten, Emil, Alex og Jesper.
Jesper hilste fra Siff og Johannes, der desværre ikke kommer mere p.g.a. henholdsvis stiftelse af familie i anden kommune og reduceret transportmulighed fra fjerntliggende bopæl.
Tak til begge for indsatsen – de vil blive savnet.
Ivan, Ea og Jane havde meldt afbud til dette møde.
Corona-hensyn ved dette møde var taget i form af bl.a. afspritning af bordflader og stolerygge
før og efter mødet, special bordopstilling med langt mellem parterne, et loft på 12 deltagere i
møde-delen, opfordring til afspritning af hænder - og ingen småkager med risiko for smitte via
fingre.

Valg af ordstyrer og referent
Kim fungerede som ordstyrer, Jesper som referent.

Godkendelse af referat fra møde 28/1-2020
Ingen kommentarer/godkendt.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Næste møde(r):
Tirsdag 15/9 Årsmøde (Café Drop Inn, Telefonfabrikken).
Torsdag 15/10 fællesmøde (+bestyrelsesmøde)
NB! se også oversigten vedr. kendte arrangementer på side 3.

Kort gennemgang af punkter i Klimarådets rapport fra marts 2020
Jesper gennemgik hovedpunkterne i Klimarådets rapport – se her.
Gennemgangen affødte mange kommentarer, hvoriblandt kan nævnes:
At det iflg. Kim er en skrøne, at afvigelserne mellem landbrugenes CO2-afgivelse er så stor, at
det kan argumentere for at afvise CO2-afgifter.
Risikoen for kulstof-lækager (at ”eksportere” udledningen) er iflg. Kim også meget overdreven.
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Rapporten nævner selv at have regnet biomasse som CO2-neutralt, men at det ikke er det.
Det synes at være en præmis fra Kyoto-aftalen, at det regnes neutralt, mens alle ISOstandarder regner det som CO2-udledende.
Iflg. Kim er den manglende medregning af udledning fra varetransport og skibsfart dog i en
helt anden og større kategori.
Rapporten oplyser blandt meget andet, at størstedelen af CO2-udledningen vedr. enfamiliehuse nu kommer fra opførelsesfasen. Kim oplyste, at det ikke udleder mere at opføre huse i
dag end før, men at relationen kan være sådan, når el til f.eks. varmepumpe/opvarmning af
huset kommer fra CO2-venlige energikilder som f.eks. vindmøller.
Nogle medier forsøger åbenbart at stemple elbiler som mere miljøfjendske end de er. Der
eksisterer f.eks. retursystemer for bilbatterier. Der sker også meget nyt på området, som
forhåbentlig kan reducere batteriernes miljøbelastning.
Jens nævnte de seneste års positive udvikling vedr. f.eks. batterier til cykler hvor rækkevidden er blevet markant forøget og prisen for renovering af batterierne er faldet meget.
Jesper var skuffet over at der ikke var visioner om at reducere biltrafikken, men derimod
udsigt til betydelig stigning. Kim nævnte bilens nærmest hellige status (nærmest som ”retten
til at bære våben” i USA) og; At hvis brændstof-prisen blev sat markant i vejret og der blev
tilbudt gratis offentlig transport plus tilkaldebusser i udkantsdanmark, så kunne man givetvis
reducere belastningen fra privatbilerne ganske betydeligt.
Karen nævnte udfordringer vedr. ladestandere til elbilerne. Der synes dog muligheder på vej.
Selv på rapportens egne præmisser er det vanskeligt at tro, at målet kan indfris.
Ses det i forhold til de mere reelle præmisser (vedr. biomasse og især udledning fra varetransport og skibsfart), så virker det ganske umuligt.
Kunne man blot opfinde en magisk CO2-”støvsuger” til atmosfæren!

Hvad ved vi, og hvad er gætteri vedr. det kommende 5G-netværk
Carl-Ejnar præsterede et skarpt oplæg om emnet. Til de aktive vedhæftes oplægget i PDF.
Den helt grundlæggende baggrund for nogles ønske om 5G - er overførsel af mest muligt
data på så kort tid som muligt.
Carl Ejnars vurdering fremgår af et af de viste slides: Er det farligt? Sandsynligvis ikke – men
vi ved det ikke!
Desuden kan tilføjes Carl Ejnar’s oplysning om at et smartmeter (fjern-el-måler) sender max
20 min. om dagen og frekvenserne ligger inden for 0-4 G området, så det kan ikke forventes
at give problemer for flertallet.

Nyt fra råd og udvalg m.m.
Grønt Råd har holdt ekstraordinært møde om Vurderingen af Gladsaxes kommunens beskyttede naturområder efter international standard. Baggrunden er, at rapporten snart skal
drøftes i Miljøudvalget og i Trafik- og teknikudvalget.
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Den aktuelle metode er en måde at tjekke Verdensmålenes delmål om naturbevarelse ved at
anvende den internationale standard for beskyttede naturområder udarbejdet af International
Union for Conservation of Nature (IUCN), der er en paraplyorganisation for DN, WWF m.fl.
Derved opnås en vurdering af, hvordan kommunens natur klarer sig i forhold til naturbeskyttelse efter international målestok.
Et oplagt spørgsmål vil være, om ændret forvaltning, bestemmelser m.v. kan forøge andelen
af naturområder i Gladsaxe, der opfylder kriterierne?
Kim har spurgt om foreninger blev hørt under udarbejdelsen af rapporten. Svaret var nej.
Kim har derfor foreslået et paragraf 17 stk. 4 udvalg med deltagelse af bl.a. LA21 til vurdering af mulighederne.
For at se nærmere på ”sjældne” arters relation til særlige områder har Kim foreslået ture
(f.eks. på cykel) til stederne og at få etableret en oversigt (f.eks. en plakat) hvor arter knyttes
til konkrete områder. Det synes kommunen indstillet på.

Kendte arrangementer resten af året – og meget gerne idéer til nye!
Forventede aktiviteter (muligheden for julearrangementer er uafklaret):
• Lørdag 22/8 kl. 10 - ca. 12.30 offentlig cykeltur til natur og kultur (Jesper)
• Lørdag 29/8 kl. 10 - ca. 12.30 offentlig cykeltur for børnefamilier (Jesper)
• Lørdag 5/9 kl. 10 - ca. 12.30 offentlig cykeltur vand og natur i Gladsaxe og omegn
(Jesper)
• Lørdag 12/9 kl. 10 - ca. 12.30 offentlig cykeltur. Inspiration vedr. affaldssortering
(Kim, Jens J. Carl Ejnar og Jesper)
• Lørdag og søndag 12-13/9, Æblepresning på Aldershvile Planteskole (Karen m.fl.)
• Tirsdag 15/9 kl. 19. Årsmøde i Café Drop Inn i Telefonfabrikken.
• Lørdag 26/9 kl. 10 -ca. 16: LA21 bestyrelsen m.fl. samler affald i Værebro området
• Søndag 11/10 Fuglekassearrangement i Bibliotekshaven
• Torsdag 15/10 kl. 19 – fællesmøde (forinden er der bestyrelsesmøde)
Nyt fra emnegrupperne.
Fra gruppen Økohave og dyrehold nævnte Jens J. at der er udfordringer med at finde passende æglæggende høns. Hvis hønsene endnu ikke er æglæggende ved udlån af mobile hønsehuse med høns, så sættes udlånsperiodens start fra lægning af det første æg.
Det går vældig fint for besøget på hjemmesiden for Slottet i Smørmosen og der er typisk flere daglige havespørgsmål til Jens og Sølva.
Fra Biodiversitetsgruppen nævnte Jesper indsatsen fra Carl Ejnar som tovholder på bekæmpelsen af gyldenris i Radiomarken, hvor der har været fysisk indsats ved Carl Ejnar, Karen, Alex
og Jesper.
Alex orienterede om den seneste bekæmpelse. Årets indsats betragtes nu som afsluttet, idet det
ikke har været muligt at få adgang til området, der tidligere blev brugt af Lyngby Radio.
Det er glædeligt at se, at kommunen har gjort en indsats med at bekæmpe gyldenris både
ved startbanerne ved Bagsværd Sø og i områder i Smør- og Fedtmosen.
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Jesper viste fotos af en række indberettede (Tip-kommunen) observationer og opfordrede
til, at andre bruger samme funktion.
Repræsentanter for gruppen mødes i næste måned med kommunen for informationsudveksling og afklaring af samarbejdsmuligheder etc.
Efterskrift: Ad hoc gruppen (denne gang: Kirsten, Ivan, Carl Ejner og Jesper) har gjort en
betydelig indsats på fjernlageret med oprydning etc.
Årsmøde 15. september kl. 19 i Café Drop In i Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus.
Efter foredraget fra kommunen holder grupperne som før først et kort oplæg ca. 2 min om
gruppens virke. Der er foto-illustration til alle. Selv om vi er langt inde i 2020 skal det erindres, at beretningen alene vedrører aktiviteter i 2019!
Derefter holder guiden oplæg om sine aktiviteter og formanden aflægger beretning.
Evt. fornyelser vedr. Søens Dag og demonstration af mikroskop
Carl-Ejnar fremviste et mikroskop til brug på Søens Dag til bl.a. at vise alger – samt en video
optaget via mikroskopet, hvor man kunne se amøber m.v. mellem alger i en vandprøve fra et
fuglebad. Carl Ejnar synes dog ikke helt tilfreds med mikroskopets video-software. Der arbejdes på sagen.
Jesper og Kirsten m.fl. har integreret to poster under Søens Dag, så den reducerede form kan
varetages af én person og med enkel information til borgerne. Baggrunden er ønsket om at
fastholde nogle af de væsentlige oplysninger om naturen i området, men at forenkle budskaberne, så de kan rummes i én post. Der var fuld tilslutning til ændringen.
Nyt om natur og miljø
Jesper gennemgik kort indholdet af en stribe links på miljøområdet. Tiden rakte ikke til at se
nærmere på dem, men de anføres i mailen til de aktive.

