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Mødeleder: Ole Bondo Christensen

1. Velkomst, v. borgmester Ole Bondo Christensen:
Klimabelastningen reduceres i Furesø - det går den rigtige vej, men for langsomt, og vi
vil være klimaneutrale i 2030. Det forudsætter at vi samarbejder bredt og kan engagere
alle borgere og virksomheder. Derfor har vi inviteret de centrale parter i indsatsen for
at nå målet.

Klimaregnskabet for alle aktiviteter inden for kommunens grænse viser, at der udledes
174.000 ton CO2. Hertil kommer CO2 belastningen af forbruget af mad og varer, der
forbruges i Furesø men er produceret uden for kommunen.
Langt det meste af den klimabelastning Furesø står for, foregår ude hos borgerne i.fordelingen
er således: (lidt over 70 %) og virksomhederne (lidt over 20 %). Kommunen som virksomhed
resten (ca. 5 %).
58% husholdninger
32% service/erhverv
3% kommunen
7% øvrige offentlige institutioner, dvs. toge, busser, indenrigs flytransport og andre emissioner
som er svære at putte i en af de andre kasser som affaldsdeponi, kemiske processer,
spildevand.

Borgmesteren sammenfattede indsatsen i seks områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energioptimering af bygninger, boliger og produktionsanlæg
Energiforsyning – ud med olie og gas. Ind med grøn el og varme
Genbrug og genanvendelse – mindre affald
Landbrug og havebrug
CO2-neutral transport
Grønne indkøb og bæredygtigt forbrug
2. Derefter var der en runde med foreningernes overvejelser om indsatsområder og
organisering af klimaindsatsen:

Forening
Miljørådet

Furesø Agenda 21

Vigtige indsatsområder /
klimatiltag
- Viden
- Genbrug af bygninger
- Grøn varmeforsyning
- Politisk lederskab
-

Furesø Fælleselevråd

-

Om fremtidig, bred organisering
af klimaindsatsen
Miljørådet er åbne for at supplere
medlemskredsen og ser sig selv
som et oplagt koordinerende
forum qua den brede
repræsentation.

Fokus på fødevarer og
forbrug.
Gratis, offentlig
transport (til og fra
togstationer)
Der er behov for at
forstå problemerne, før
man handler  Ønsker
at klima integreres
bredt i undervisningen

Mener ikke, at et ungeklimaråd vil
være en del af løsningen.
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Klimafamilierne

-

-

Gør indsatsen målbar
på individniveau
(”kampagner og
kalkulator”)
Fokus på fødevarer og
forbrug
Der er behov for
inspiration, som er
lettilgængelig og let at
implementere i
hverdagen.

Klimabevægelsen

-

Anbefaler, at
kommunen arbejder
videre med CO2-priser
på kommunale indkøb.

Landboforeningen

-

Fokuser på lokale
biogasanlæg til
erstatning for naturgas.
Fokuser på energi,
transport og byggeri.
OBS på permakulturfællesskaber

-

Danmarks
Naturfredningsforening
Furesø Industri

-

Fokus på energi, affald
og transport

Furesø Erhverv

-

Mener at der bør
fokuseres på
varmepumper og
solenergi.

Anbefaler et lokalt
klimaborgerting

Anbefaler et bredt sammensat
klimaråd, der kan fokusere på
handling.
Et frivilligt, men forpligtende
forum

Opsamling fra tværgående drøftelse:





Der er behov for at koordinere alle klimaindsatser, eksempelvis via fælles koordinerende
møder, hvor mål, indsatser og resultater bliver tydelige og hvor vi sikrer både den fornødne
koordination mellem de forskellige initiativer og en fælles kommunikationsindsats.
Indsatsen for at kommunikere klimaudfordringen, -status, -indsatser og effekt skal styrkes.
Eksempelvis med klimafestival, seminar, møder, event mm. Der er behov for både de små
lokale møder, arrangementer og indsatser og de store samlende tiltag, der skaber viden om,
hvordan det går med klimaindsatsen i Furesø.
Vigtigt at understøtte indsatsen med redskaber, der kan måle effekt af klimaindsatser.
Der er behov for partnerskaber både i virksomhederne og i familierne, der er ikke tid til at
vente på folketinget, for vi kan være langt mere ambitiøse og er det allerede.
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Der er behov for en fremtidig bred organisering, der gør det vedkommende for borgere og
erhvervsvirksomheder at handle.

Der er bred opbakning til at ville klimaet, til at handle og at samarbejde bredt om at komme i
mål.
Det er vigtigt,
-

At måle fremdriften og kommunikere undervejs.
At holde dampen oppe, f.eks. gennem en årlig klimafestival eller lignende.

Afslutningsvis kvitterede Ole Bonde Christensen og Lene Munch-Petersen for et godt møde og
for engagementet i klimaet.
I forhold til den fremtidige organisering vil der blive taget initiativ til meget snart at drøfte
forskellige mulige modeller med foreninger og interesserede borgere. Furesø Kommune vil
efterfølgende vende tilbage til mødedeltagerne med et sådant forslag.
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