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FORORD

I 2019 og 2020 er der gennemført rigtig mange indsatser for at realisere 
en grøn omstilling i Furesø.

Jeg er glad for, at mange borgere, virksomheder og foreninger har 
grebet den invitation, vi i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har 
sendt ud. Vi inviterede alle til, at lave deres egne indsatser for grøn 
omstilling. Invitationen har ført til, at enkeltpersoner har igangsat 
grønne initiativer, der er etableret samarbejde med Værløse Bymidte 
og Farum Bytorv og lokalt har borgere fundet sammen om, at skabe 
grønne indsatser i deres lokalområde. I de kommende år er det fortsat 
vigtigt, at forvaltningen understøtter de lokale grønne indsatser.

Status på Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020 er opmuntren- 
de læsning, for vi har nået en lang række af de mellemlange delmål vi 
satte os for at realisere med Miljø- og klimapolitik 2014. Det gælder 
vores mål om at reducere CO₂ udledningen med mindst 50 % i Furesø 
Kommunes egne bygninger, vejbelysning og kørsel. Vi har opnået 
vores mål om at omlægge produktionen af mad til økologi så mindst  
80 % af den mad, der købes af Furesø Kommunes egne køkkener er 
økologisk og det er lykkedes at reducere forbruget af kød og madspild. 
Særligt i forhold til børnenes læring er vi kommet langt, idet flere børn 
cykler til og fra daginstitution og skole, har kendskab til deres lokale 
natur og flere skoleelever og daginstitutionsbørn forstår, hvorfor vi 
affaldssorterer og kan selv sortere rigtigt. 

Lene Munch-Petersen
Formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, marts 2020



4 | HANDLINGSPLAN FOR GRØN OMSTILLING | STATUS 2019-2020 FURESØ KOMMUNE | 5 

Jeg har talt med mange borgere ved de grønne arrangementer, vi har 
holdt i Furesø, og jeg er imponeret over, hvor mange borgere, der er i 
gang med at ændre vaner. Undgå at bruge sprøjtegifte, cykle mere, 
spise flere grøntsager, spise mindre kød, reducere forbruget af plastik 
og affaldssortere meget mere. Små og store indsatser, der er helt 
nødvendige for, at vi som samfund kommer i mål med den grønne 
omstilling. Det er ganske enkelt nødvendigt at vi hver i sær tager vores 
del af ansvaret for, at nå den danske klima-målsætning, der er fastsat 
med de nationale 2030 mål og her i Furesø har vi netop vedtaget vores 

Foto: Briggs Boyd

egne otte 2030 mål, hvoraf denne status primært er relevant for målet 
om natur, biodiversitet og klima 

Jeg er glad for at kunne konstatere, at Handlingsplan for Grøn 
Omstilling 2019-2020 nu er realiseret. Og ikke nok med det, der er 
gennemført langt flere indsatser end lovet. 

Venlig hilsen
Lene Munch-Petersen
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Furesø Kommune har i 2019-2020 lagt særlig vægt på at understøtte 
borgernes indsats. Det har skabt grobund for mange grønne initiativer, 
der er skabt og realiseret af borgere, foreninger, iværksættere og virk- 
somheder. 

Den grønne omstilling kræver samarbejde på alle niveauer. 
Furesø Kommune prioriterer et bredt samarbejde med 
borgere, foreninger, virksomheder og forsyningsselskaber 
om at fremme den grønne omstilling.

VI UNDERSTØTTER BORGERNES INDSATS

Furesø Kommune har udvidet og udviklet indsatsen for mere økologi i 
køkkenerne og dyrkning uden sprøjtegifte. Vi er lykkedes med at skabe 

I Furesø kommune er de to valgte fyrtårne for grøn omstilling 
gennemført med stor effekt, det gælder begge fyrtårne: 

Økologi – at udbrede økologi, både økologisk mad og økologisk 
dyrkning.

Rent drikkevand  – at undgå brugen af sprøjtegifte.

Desuden valgte kommunen tre fokusområder i 2019-2020:

Grøn mobilitet – at øge indsatsen for at få persontransport til  
i langt højere grad at ske via cykel, gang, tog og bus.

Miljø- og klimaambassadørordningen – at udvikle kommunens 
miljø- og klimaambassadørordning, så den får større afsmittende 
effekt hos borgerne.

Indsatsen for Grøn Omstilling og Bæredygtig udvikling strækker 
sig langt tilbage, og i 2019 og 2020 har vi samtidig videreført man- 
ge af de øvrige initiativer, der er gennemført siden Furesø Kom-
mune blev dannet.

Fyrtårnsprojekter, Fokusområder og de mange indsatser for at skabe en 
grøn omstilling er sket i samarbejde med borgere, foreninger, virksom-
heder, forsyningsselskaber og myndigheder. Ligesom kommunen ind- 
går i mange tværkommunale samarbejder og netværk, der er nødven-
dige for at vi kan handle og skabe effekt på de store udfordringer i den 
grønne omstilling, der bl.a. omhandler trafik- og energiområderene.

Afgrænsning af handlingsplan for Grøn Omstilling
Status på Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020 omfatter de 
dele af den grønne omstilling, og de mål i kommunens Miljø- og klima-
politik 2014, der ikke udmøntes via kommuneplanen og kommunens 
sektorplaner. Affald og cirkulær økonomi hører primært til i affalds-
planen, spildevand i spildevandsplanen og natur og biodiversitet i 
Grøn Plan.

opmærksomhed om vores indsats for det rene drikkevand, da vi  
som den første kommune meldte os ind i Danmarks Naturfrednings-
forenings tiltag Giftfri Have, rigtig mange borgere bakker op om, at 
gøre en særlig indsats for at undgå sprøjtegifte. 

Foto: Manki Kim
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ØKOLOGI

Kommunens mål er, at kommunale køkkener skal anvende mindst 80 % 
økologiske fødevarer i 2020. Økologiprocenten var i fjerde kvartal 2020 
80 %, hvilket er opgjort på baggrund af de økologimålinger, der bruges 
til at dokumentere økologiprocenten til det statskontrollerede øko-
logiske spisemærke. Furesø er den kommune i landet, der er kommet 
længst med en dokumenteret og statskontrolleret økologisk omlæg-
ning i kommunale køkkener. 
 
Det er lykkedes at hæve økologiprocenten fra 66 % i 2018 til 80 % i 2020 
ved at lave en systematisk og fokuseret indsats, hvor alle køkkener, der 
ikke havde omlagt produktionen af mad efter Furesø Principperne, er 
blevet kontaktet og har fået hjælp til at lægge køkkenet om til mere 
økologisk produktion.

Furesø Principperne  
Økologisk produktion af mad i kommunens køkkener er baseret 
på disse dogmer 

• Årstidens grøntsager (mere friland, mindre drivhus)
• Flere lokale varer (mindre transport, især fly)
• Flere retter med fisk 
• Færre retter med kød, især okse og lam, der erstattes af 

mindre klimabelastende fjerkræ og gris
• Flere gryn og bælgfrugter
• Mindre madspild
• Energi, vand og emballagebesparelser 
• Fokus på sundhed for børn, ældre og voksne
• Fokus på gode måltider og høj kulinarisk kvalitet, hvor 

maden laves fra bunden (færre hel- Og halvfabrikata)

På baggrund af de indkøbsdata vi har fra leverandørerne, og en snak 
med medarbejderne eller lederen i de større køkkener, er der lavet en 

skræddersyet indsats for at give medarbejderne den sparring eller op- 
kvalificering, der har været nødvendig for at lave økologisk mad efter 
principperne i Furesø.  
 
Principperne er følgende: Menuerne tilrettelægges ud fra de officielle 
sundhedsanbefalinger og ud fra årstidens økologiske, gerne lokale og 
friske råvarer, mindre kød og flere gryn, linser og bønner og ikke mindst 
et konstant fokus på at reducere madspild. Desuden tilberedes maden  
i videst muligt omfang fra bunden med faglig og kulinarisk omhu.  På 
den måde holdes økologiomlægningen inden for den samme økonomi-
ske ramme pr. person samtidig med at CO₂ udledningen fra maden er 
reduceret med ca. 13 % målt for seks udvalgte varegrupper indenfor 
kategorierne kød, fisk og grøntsager1. Furesø Kommune har således for 
reduceret klimabelastningen fra maden i vores egne køkkener.

1
Data til beregningerne af kilo varer er leveret af Furesø kommunes leverandører, dog 

er dele af talmaterialet fra 2013 beregnet, da enkelte leverandører, var gået konkurs, 
da data efterspurgtes. Derfor skal alle tal læses som ca.-tal! De anvendte data for kli- 
mabelastning for fødevaregrupperne er fra Mogensen et al, Aarhus Universitet. Disse 
tal er under ændring til nye nationale data, og det forventes, at der kommer en ”stan- 
dardmetode” for klimaberegning af fødevarer, hvorfor denne hidtil benyttede ”pio- 
nermetode” for klimaberegning i Furesø Kommune forventes udfaset fra 2021. Be- 
mærk i øvrigt, at data sammenlignes i procent, da fødevareindkøbet er lavere i 2020 
end tidligere år på grund af Covid 19.

Rikke og janne med økologisk guldmærke. Foto: Stine Rahbek Pedersen
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Det ændrede indkøb af varer i de seks varegrupper har medført at den gennemsnitlige 
udledning for kommunens samlede køb er faldet med 0,47 kg CO₂ pr. kilo varer. Dette 
svarer til et fald på13 %.

De fire animalske varegrupper i diagrammet herover er valgt, da det er 
indkøbet i disse varegrupper, der påvirker den økologiske omlægning 
mest under de forudsætninger der er i Furesø. Forudsætningerne er at 
økologiomlægningen skal ske uden at der tilføres køkkenerne ekstra 
penge. Samtidigt har disse varegrupper, de største effekter på køk-
kenernes CO₂ belastning. De seks grupper er tillige gode indikatorer for 
den positive sundhedsmæssige effekt af omlægningen. Og som ses, af 
diagrammet næste side har indkøbet ændrer sig i den retning, myndig-

Økologiprocenten er opgjort for køk- 
kener med smileyordning, og dermed 
har de kunnet få det statskontrollerede 
økologiske spisemærke.

Mødeforplejning i Furesø bestilles gene- 
relt af medarbejdere på arbejdspladsens 
kontor og hører generelt ikke med i køk- 
kenernes opgørelser. Økologiprocenten 

til mødeforplejning til interne møder og møder med borgere og brug-
ere er væsentligt lavere, eksempelvis er kun 10 % af kaffe og te øko-
logisk.

Som nævnt er økologiprocenten i Furesø Kommunes køkkener 80 % i 
2020 og dermed er den politiske målsætning nået. Dette er opnået via 
en ekstraordinær indsats på ældreområdet i 2020, hvor der er lavet en 
massiv indsats, med bred ledelsesmæssig opbakning, for at øge de an- 
sattes kompetencer i at producere økologisk mad, modtage det, sætte 
fokus på måltidet og øge de ansattes viden om mad og måltider i de 
enkelte afdelinger. Efter et så massivt løft på meget kort tid er der er- 
faringsmæssigt behov for fastholdelsesaktiviteter, hvis økologiprocen-
terne skal holdes og øges og medarbejdernes fokus på mad og målti-
der skal fortsætte.

Økologiprocenter i de  
kommunale køkkener 

• Daginstitutioner 93% økologi
• Rådhuskantinen 80% økologi
• Ældre og pleje 68 % økologi
• FFO og klub 77% økologi
• Skolekantiner 80 % økologi
• Social og kultur 75% økologi

Kg CO₂ pr. kg vare for seks udvalgte varegrupper siden start af 
økologiomlægning. Samlet reduktion på ca. 13%

Procentvis fordeling af  seks udvalgte varegrupper i Furesø 
Kommunes Køkkener 

Foto: Priscilla Du Preez
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Furesø Kommunes køkkener er pionerer i Danmark - og dermed i ver- 
den – hvor det er lykkedes de ansatte at nedbringe klimabelastningen 
fra fødevarerne. Målemetoden med de seks indikatorvaregrupper er 
Furesø Kommunes egen ”pionermålemetode”, som er anvendt i mangel 
af en officiel målemetode. Metoden har vist sig meget nyttig som moti- 
vation i køkkenerne og giver en tydelig indikation for at den økologiske 
omlægning har de forventede positive effekter ikke bare på klimaet, 

men også på sundheden. Det forventes, at myndighederne i løbet af 
2021 udgiver en officiel metode for måling af klimabelastningen i pro- 
fessionelle køkkener. Så snart den officielle målemetode er tilgængelig, 
vil Furesø anvende den, selvom det vil betyde, at data fra ”pionermålin-
gerne” ikke længere er sammenlignelige. 

hederne anbefaler med mere grønt, mere fisk og mindre kød - især det 
røde kød. Furesø kommunes køkkener får det samme budget i 2020 
som de fik i 2012, det betyder at køkkenerne reelt har sparet penge idet 
fødevarepriserne er steget på verdensmarkedet uden pristalsregule-
ring.

Medarbejderne i køkkenerne har formidlet deres viden om, hvordan 
det kan lade sig gøre at lave sund, klimavenlig økologisk mad med 
mindre madspild, ud fra de samme principper som de selv bruger i 
køkkenerne. Formidlingen er sket i forbindelse med at Furesø Biblio- 
tekerne og Værløse Bymidte har afholdt Verdensmålsfestival fordelt 
over seks dage i 2019 og én dag i 2020. I alt har ca. 400 deltagere fået 
lynkurser i principperne.  
 
I 14 daginstitutioner er der blevet lagt opskrifter på hjemmeside og på 
Instagram, i to dagtilbud er der blevet afholdt kursus i at lave økologis-
ke sunde madpakker. I 2019 startede de første to daginstitutioner med 
at lave kogebøger med institutionens yndlingsopskrifter, som børnene 
har fået ved deres overgang til skole, så forældrene har kunnet lade sig 
inspirere, og i 2020 har yderligere to dagtilbud indført denne tradition. Foto: Leigh Skomal

Jane Lindum og Furesø Miljøpunkt til Verdensmålsfestival i Værløse.   
Foto: Stine Rahbek Pedersen

Procentvis fordeling af kg CO₂ mellem 
seks udvalgte varegrupper i Furesø Kommunes Køkkener 
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Fars Køkkenskole er startet i anden halvdel af 2019 og fortsatte i 2020, 
hvor fædre og deres børn på fjerde årgang laver mad sammen og under 
kyndig vejledning af Furesø Kommunes køkkenansvarlige. Alle hold på 
Fars Køkkenskole har været fyldt og tilbagemeldingen fra fædre og 
børn har været, at de efterfølgende spiser flere forskellige slags grønt-
sager, rodfrugter, bønner og linser. 

Fædre og børn i Fars Køkkenskole får vejledning i klimavenlig mad.   
Foto: Stine Rahbek Pedersen

Frokosttilberedningen er igang i Lyngholm Børnehus. Foto: Stine Rahbek Pedersen

Samvær og sund mad. Far jælper datter med 
at blende. Foto: Stine Rahbek Pedersen

I 18 daginstitutioner og skoler involveres børn og elever i at lave den 
økologiske mad, f.eks. over bål som i Krudthuset, hvor den køkkenan-
svarlige medarbejder laver mad på bål hver uge sammen med børnene. 
Det er meget forskelligt, hvordan børnene involveres i både daginstitu-
tion og skole. I kantinekøkkenet på Lyngholmskolen er det eleverne i 
madkundskabsundervisningen, der laver den økologiske mad, der sæl- 
ges i kantinen alle dage. På Stavnsholtskolen er to elever fra 6. klasse 
med i kantinekøkkenet i en uge, hvor de lærer alt om klimarigtig, øko- 
logisk, sund mad og sætter det i relation til de 17 Verdensmål. Og om 
efteråret høster eleverne deres afgrøder i de kantinehaver de selv har 
dyrket økologisk og tilbereder dem i skolens kantine, hvor de efterfølg-
ende sælges, som ingredienser i dagens frokost”.  I 2019 og 20 blev det 
således til 235 kg rødbeder, squash, gulerødder og kartofler.

I Miljøjagtens ene værksted ”Kli- 
mavenlig Økomad” undervises 
elever fra 3.-6. klasse i hvordan 
de selv kan ændre familiernes 
kost, med mad af årstidens 
grøntsager og med meget færre 
animalske produkter – alt sam- 
men økologisk og tilberedt på 
den mest energioptimale måde. I 
2019 og 2020 var i alt ca. 270 
elever gennem dette værksted 
på Miljøjagten.  

Ungdomsskolen er også kommet med i den grønne omstilling og ar- 
rangerede sommerkursus for unge om klimavenlig og økologisk mad, 
og efterfølgende har de unge og kursuslederen mødtes flere gange  
for at sætte lokale grønne indsatser i gang.  
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Der er ikke evidens for en sammenhæng mellem de mange aktiviteter 
der foregår i Furesø Kommunes køkkener og borgernes indkøb af øko- 
logi. I Coops opgørelse kan det ses, at Coops butikker i Furesø sælger 
lidt mere økologi end i tilsvarende Coop butikker i sammenlignelige 
kommuner og at Coops butikker i Furesø er blandt dem, der sælger 
mest økologi i Danmark.  
 
Udviklingen er meget tydelig i Furesø Kommune, hvor vi i april 2020 lå 
på over 20% økologi. 

På www.
madometer.dk kan 

man se væksten i 
økologi fra 2004 
og frem til i dag.

2020

Daginstitutionsbørn og skoleelever oplever naturen i og uden for deres 
økologiske haver, de lærer om økologi og naturens kredsløb. Der er nu 
anlagt 58 økologiske haver med ca. 1.200 bede på legepladser i dagin- 
stitutioner og skoler. På Skolelandbruget er der 13 haver, hvor skole- 
klasser, børn fra FFO og daginstitutionsgrupper deltager i forløbet Ha- 
ver til Maver. Haverne er etableret på alle de legepladser, hvor det er 
ønskeligt, og i de tilfælde, hvor dagtilbuddet eller skolen ikke har en 
egen have, kan klassen eller daginstitutionsgruppen få et tilbud på 
Skolelandbruget. 

På Miljøjagtens værksted ”Plant og Dyrk” plantes ligeledes frugttræer 
og buske samt jordbær og rabarbere på skolerne. På den måde er elev- 
erne med til at forskønne legepladserne, samtidig med det giver elev- 
erne mulighed for at se årstidernes gang og selv smage på frugterne.

Vi har således nået intentionen i Miljø- og klimapolitik 2014 
om, at alle børn skal have mulighed for at dyrke jord, og in- 
tentionen i handlingsplan 2019-2020 om at børn skal kunne 
deltage i et haveforløb, hvor de kan dyrke økologiske grønt-
sager og bruge deres egne økologiske råvarer enten over bål 
eller i køkkenet.

De nyhøstede grøntsager er igang med at blive vasket rene for jord.  
Foto: Stine Rahbek Pedersen
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Skolelandbruget er, vindomsust og visuelt forstyrres roen af de biler, 
der kører forbi på Skovbakken og Paltholmvej. Derfor er der i 2020 
etableret hegn ud mod de to veje. De første mange planter er sat i jor- 
den af elever fra Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen, planterne er 
blevet udvalgt, så de både giver bundække og højde til hegnene, frem- 
mer biodiversitet og skaber smukke rum når de vokser til. De elever, der 
har deltaget i projektet, har fået en oplevelse af, at de selv har medvir- 
ket til Furesø Kommunes grønne omstilling ved at skabe levesteder til 
dyr, planter og bidrage til, at der bindes CO₂ fra luften i de træer hegn-
ene laves af. Alt i alt etableres ca. 1000 planter til dækafgrøder, buske 
og træer. 

Ungdomsbyrådet besluttede i 2019 at etablere syv økologiske skoleha-
ver, ud fra principperne i ”no dig”, hvilket er en skånsom dyrkningsme-
tode, hvor jorden dyrkes uden at den vendes, således at jordorganis-
mernes livsvilkår ikke forringes. De nye haver vandes med regnvand fra 
taget på staldbygningen og regnvandsopsamlingen foregår i behold- 
ere, hvor børnene kan se vandet, så det er nemt at medtage i den lær- 
ing der foregår om ressourcekredsløb. Vandbeholderne kan flyttes 

GRØN OMSTILLING PÅ SKOLELANDBRUGET,  
HAVER TIL MAVER OG HJORTØGAARD

Alle er velkomne til at besøge skolelandbruget, 
hvor daginstitutionsbørn og skoleelever 
deltager i læreprocesser, hvor de kan opleve 
økologi, natur og landbrug i praksis. 

direkte ud på markerne, hvor regnvandet også kan erstatte det drik-
kevand som grisene hidtil har fået til deres mudderbad. Vandbehold-
erne flyttes med en eldrevet minilæsser som gården fik i 2019. 

Skolelandbruget, Haver til Maver og Hjortøgaard udgøres af fysiske 
rammer, der understøtter udviklingen af sociale, individueller og fag- 
lige kompetencer for alle. Børn og unge der har behov for en særlig ind- 
sats, trives med højt til loftet og praktisk læring i en skoledag, der byder 
på helt andre rammer. 

I 2019 var der en ung i praktik på Skolelandbruget, det er en 
læringsform der har vist sig store potentialer i for børn og unge, 
der har behov for en anderledes skoledag. Og i 2020 har 20 børn 
og unge været i praktik af varierende hyppighed og længde.  
To elever har valgt en uddannelse indenfor de grønne fag.  
En som elev i Ishøj Dyrepark og en i en mulig oprettelse af EGU 
plads på Skolelandbruget. 

Skolelandbruget i Furesø. Foto: google maps
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Fyrtårnet økologi går på tværs af både køkkener, undervisning og den 
fysiske pleje i Furesø. 11 skoleklasser har deltaget i et undervisningsbe-
søg på det økologiske landbrug Stengården, hvor eleverne har oplevet 
driften i et økologisk landbrug i fuld skala. Kommunens egne natur-
arealer afgræsses af økologiske får og økologiske kvæg, eller der tages 
høslæt. Afgræsning og høslæt foretages for at fremme naturindholdet 
på arealerne og oplevelsen for de mange friluftsbrugere. Kommunens 
omdriftsarealer er forpagtet ud til to økologiske landbrug i forlængelse 
af planen for mere natur på kommunale arealer. Beslutningen betyder 
at dyrkning af afgrøder skal ophøre, i takt med at de indgåede kontrak-
ter udløber, og arealerne skal lægges ud til natur. 

I Furesø Kommune er områder med vandindvindingsboringer overvej-
ende ejet af kommunen og Naturstyrelsen, og de to virksomheder bru- 
ger ikke sprøjtegifte. Men ca. 23 % af de boringsnære arealer ligger i 
private haver og ca. 16 % ligger på landbrugsjord. Derfor har vi i samar-
bejde med Novafos og Furesø Vandforsyning styrket indsatsen for, at 
undgå brug af sprøjtegifte. 

ØKOLOGIEN KOMMER HELE VEJEN RUNDT I FURESØ

RENT DRIKKEVAND – UNDGÅ SPRØJTEGIFTE
GRØN GUIDE

Furesø Kommune blev som den 
første kommune tilmeldt Danmarks 
Naturfredningsforenings indsats 
Giftfri Haver.  I 2019 blev der afholdt 
event på Genbrugsstationerne for at 
invitere alle haveejere til at aflevere 
deres gift og i stedet holde de 
uønskede planter nede med bund-
dækkeplanter og lugejern. Som in- 
spiration fik haveejerne en bund- 
dækkeplante, et lugejern og en frø- 
blanding med hjem. I 2020 har vi 
som noget nyt samarbejdet med 
byggemarkeder og planteskoler om 
at få trykt flyers og roll-up bannere 
til opsætning i butikkerne, med 
budskaber der inspirerer haveejere 
til at undlade køb af sprøjtegifte. 

Børn fra Furesø vasker grøntsagerne før de skal ind i køkkenet.  
Foto: Stine Rahbek Pedersen

Foto: Markus Spiske

Grøn Guide har lavet udstilling med sprøjtegifte og alternativer til dem, 
lavet en artikelserie, hvad kan jeg bruge i stedet for ukrudtsmidler, al- 
gerens og insektmidler. Og på Verdensmålsfestivalen har Grøn Guide 
inviteret de grønne organisationer til, at inspirere de besøgende til at 
dyrke haven, så den kan rumme en rigere natur, uddelt frøblandinger til 
insektvenlige blomster, stofindkøbsnet og drikkedunke med slogan, 
der skal gøre opmærksom på, at alle kan være med til at passe på drik- 
kevandet.  

Målet er, at vi fortsat skal kunne drikke 
vores grundvand, også om 100 år.



22 | HANDLINGSPLAN FOR GRØN OMSTILLING | STATUS 2019-2020 FURESØ KOMMUNE | 23 

Det årlige Høstmarked der er et samarbejde mellem Skolelandbruget 
og den grønne guide blev i 2019 endnu en succes, da det for 21 år i træk 
blev besøgt at omkring 3000 borgere i alle aldre. På Høstmarkedet er 
det muligt at købe alt fra lokalproduceret honning og økologiske 
grøntsager til pileflet og uldsutsko, få information og klimavenlige råd 
fra en af kommunens miljø og naturforeninger eller nyde en lokalbryg-
get øl og en økologisk sandwich til tonerne af Værløse Musikanterne. 

GRØN MOBILITET
Det er Grøn Guide der bygger bro mellem Forvaltningen i Furesø 
og de grønne organisationer, et eksempel på samarbejdet er de 
grønne organisationers deltagelse i Verdensmålsfestivallen 2019 
og 2020. Her deltog Danmarks Naturfredningsforening, Værløse 
Naturgruppe, Agenda 21 Furesø, og borgere der har udviklet 
initiativerne Klimasiden.dk, Hønsefræserne og de lokale event i 
organisationen Plastic Change. Grøn Guide er en væsentlig årsag 
til at de grønne organisationer bidrager til kommunens arrange-
menter, og dermed deler deres viden med gæsterne. Eksempelvis 
viste Anna Bodil Hald fra Værløse Naturgruppe hvordan, det at 
reducere antallet af gange græsplæner klippes, skaber mere 
naturindhold i haven. 

I 2020 var der planlagt endnu et Høstmarkedet – denne gang som et 
samarbejde mellem Skolelandbruget, Furesø Museerne og den grønne 
guide. Men det måtte desværre aflyses som følge af Covid-19.

Transportområdet er det felt, hvor det hidtil har vist sig vanskeligst at 
nedbringe CO2-udledningen. Det kræver en stor og vedholdende ind- 
sats fra kommunen og medspil fra regionalt- og nationalt niveau at ind- 
fri kommunes mål om, at al transport skal være CO2-neutral i 2050.

Furesø Kommune er i 2020 gået i gang med at udarbejde en Trafik- og 
mobilitetsplan, med udgangspunkt i anbefalingerne fra to § 17 stk. 4 
udvalg om Trafikstøj, Trafiksikkerhed og Fremkommelighed, samt med 
udgangspunkt i Miljø- og Klimapolitik 2014 og 2030-mål samt forslag til 
2030 plan for klima og grøn omstilling. 

Der har i 2019 og 2020 været en række indsatser, som bidrager til at ska- 
be viden om virkemidlerne til grøn mobilitet og til at fremme grøn mo- 
bilitet. 

Der er fokus på kombinationsrejser, hvor flere transportformer kombi- 
neres med gode skiftemuligheder. Undersøgelser har vist, at busstop 
hvor der opsætte gode cykelparkeringsforhold, får større stigninger i 
antallet af rejsende. Dette er konstateret på supercykelstien Værløse-
ruten, dvs. Fiskebækvej og Ballerupvej. 

Ursula flytter klimacykler med en ladcykel. Foto: Stine Rahbek Pedersen

Foto: Stine Rahbek Pedersen
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I 2020 vedtog Furesø Kommune som en af de første kommuner en Stra- 
tegi for Ladestandere til el-biler. Strategien skal fremme omlægningen 
af billismen til at være el-dreven.  

Bedre vilkår til cyklister og masser af motiverende indsatser 

I Farum har cykelinfrastrukturen fået et løft med renoveringen  
af Farumhovedgade, hvor der er etableret gode cykelparkerings-
forhold og asfalten på cykelstien er forbedret, hvilket også gæl- 
der på Paltholmvej og Frederiksborgvej. Særligt på Hareskov- og 
Værløse Stationer har vi haft fokus på cykeltyverierne, og Furesø 
Kommune har fået cykelpulje midler i 2020 til at forbedre forhold-
ene i 2021. Og endelig er Supercykelstien Farum - Allerød blevet 
indviet i 2020 og på Farumruten mod København er de små sol- 
celledrevne Ledlys i belægningen udskiftet.

I Furesø Kommune er der mange forskellige cykelkampagner, skolerne 
deltager i Cyklistforbundets ”Alle børn cykler” i september. Alle Børn 
Cykler, facilliteres i Furesø Kommune og der er kutyme for at alle skoler 

CYKELKULTUR HAR STORT FOKUS I  
DAGINSTITUTIONER, SKOLER OG FOR VOKSNE 

december. De to kampagner har stor effekt og de gør sammen med 
cykel- og færdselsundervisningen i skolernes 6.klasser at fremtidens 
cyklister er klædt godt på. Denne indsats fremmer antallet af børn, der 
cykler og gennemsnitligt deltager ca. 80 % af eleverne i alle elever  
cykler videre i vinterhalvåret på de fem skoler.  

De mindste cyklister har fået en cykellegeplads i Krogvadparken, med 
mindre bakker og gode sving.  Den udgør sammen med den mobile 
cykelbane i Furesø gode fysiske rammer for, at børnene kan træne 
deres cykelfærdigheder. Forældre og børn tilskyndes til at cykle til og 
fra daginstitution med Furesøs egen kampagne ”Alle Daginstitutions - 
Børn cykler”. 

Eventet Flyvestationen på hjul er målrettet alle i Furesø og sætter fokus 
på cyklisme i bred forstand. Her kan deltagerne både blive inspireret til 
at bruge cyklen til motion, og pendling og til det legende og rekreative. 
Dette event blev gennemført i 2019, men måtte aflyses i 2020 på grund 
af coronakrisen. 

Cykler parkeret foran Lillestjernen. Foto: Stine Rahbek Pedersen

deltager. Således deltog godt 800 ele- 
ver i 2019 mens mere end 550 deltog i 
2020. Faldet skyldes især Covidsitua- 
tionen, og det samme mønster ses på 
landsplan. 

På fem skoler har ca. 3.000 elever del- 
taget i Furesø Kampagnen alle elever 
cykler videre i 2019 og 2020 fra efter- 
årsferie til påske. Alle elever cykler 
videre måtte dog afkortes grundet 
Covidnedlukningen i marts og igen i 
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I 2019 og 2020 har vi haft fokus på bæredygtigt byggeri og det er blevet 
til tre meget forskellige projekter, hvor henholdsvis en gammel byg- 
ning er restaureret, en bygning, der er i brug, er energiforbedret og der 
er etableret et solcelleanlæg på en svømmehal. 

BÆREDYGTIGE BYGGERI I FURESØ

Vingesus er Furesø Kommunes første DGNB certificerede dag- 
institution, den ligger i den gamle officersskole og er et godt 
eksempel på, hvordan en gammel bygning kan gennemrestau-
reres så den tidligere skolebygning for forsvarspersonel nu er 
omdannet til moderne energirigtigt byggeri.  

I 2019 gennemførte Furesø 
Kommune et forsøg på Råd-
huset, hvor medarbejderne 
kunne prøve en el-cykel i fire 
uger. Resultatet var positivt og 
efterfølgende har 1/3 af del-
tagerne købt en el-cykel for  
at kunne pendle på arbejde. 

Tællinger af cyklister har vist 
betydelige stigninger i 2020,  
så kombinationen af forbed-
rede forhold og ændret trans-
portadfærd i forbindelse med 
coronakrisen viser, at cyklis-
men har et stort potentiale.

Børnehuset Åkanden er blevet energirenoveret i 2020, hvor de 
oprindelige døre og vinduer er blevet skiftet til nye vinduer med 
høj isoleringsgrad og det gamle gasfyr er udskiftet til en varme- 
pumpe. Desuden er der blevet monteret et solcelleanlæg, det 
skal producere bæredygtig el til at drive varmepumpen og pro- 
ducere strøm til daginstitutionens almindelige strømforbrug.

I forbindelse med at taget på Farumsvømmehal er efterisoleret 
er der anlagt et stort solcelleanlæg på den nye tagflade over det 
store bassin. Solenergien skal bruges til den daglige drift af 
svømmehallens strømkrævende udstyr. I forbindelse med tag- 
renoveringen er der også udskiftet vinduer, en række store pro- 
jektører er udskiftet til en mere energieffektiv type, og to gamle 
ventilationsanlæg er blevet udskiftet med nye anlæg, der bruger 
varmepumpegenvinding.
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ENERGI- OG CO2-REDUKTION 

I 2014 besluttede byrådet, at Furesø Kommune skulle reducere CO2 ud- 
ledningen med 50 % fra 2008 til og med 2020 og Furesø Kommune har 
indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. 

Med aftalen har Furesø Kommune forpligtet sig til at reducere CO2-
udledningen fra kommunen som virksomhed med 2 % om året. 

• Varmeforbrug i bygninger udleder 22 % mindre CO2
• Strømforbrug fra bygninger udleder 5 % mindre CO2
• Forbrug af vand i drift og i bygninger udleder 1,7 % 

mindre CO2
• køretøjer udleder 2 % mindre CO2 og samtidig 

udbetales der 78 % mere i kørselsgodtgørelse
• Strøm fra vejbelysning udleder 8 % mere CO2

I Furesø Kommune har vi senest opgjort CO2-udledningen fra alle akti- 
viteter i hele den geografiske kommune i 2013, hvor opgørelsen viste at 
CO2 udledningen var reduceret med 10 % sammenlignet med 2009. 

CO2-udledningen fra aktiviteter i hele den geografiske kommune af- 
venter valide, opdaterede data, og skal opgøres i forbindelse med op- 
start af Furesø Kommunes arbejde med DK2020-klimaplaner for hele 
Danmark. Opgørelsen skal gennemføres med udgangspunkt i det na- 
tionale Energi- og CO2-regnskab. Dette er under udvikling og omfatter 
alene CO2-udledningen fra energi til transport, varme, el og produk- 
tion. De nationale beregninger skal suppleres med yderligere data. 

De to klimamål er opnået og udledningen af 
CO2 er reduceret med 56 % med udgangen 
af 2019 og 5 % i gennemsnit pr. år.

Fra 2018 til 2019 er CO2 udledningen reduceret med 14 %. De forskel-
lige kilder til CO2 der årligt måles omfatter forbruget i Furesø Kommu-
nes egne bygninger, brændstof til biler og strøm til vejbelysning. En af 
fødevareleverandørerne kan ikke levere data på klima, og derfor kan 
køkkenernes CO2 reduktion ikke opgøres fra i 2019. Målingen for 2018 
til 2019 viser at:

i den Kommunale virksomhed og i hele Furesø Kommune
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ENERGIMARKEDSPLADS I FURESØ KOMMUNE

BORGERNES INITIATIVER FOR GRØN OMSTILLING

I 2019 og 2020 har Furesø Kommune afholdt Energimarkedsplads i 
Galaksen i samarbejde med Egedal, Ballerup og Lyngby-Tårbæk 
Kommune.

På Energimarkedspladsen har boligejere kunnet få inspiration og gratis 
rådgivning om nye varmepumper, solceller, ventilation, isolering og 
mange andre klimavenlige løsninger til hjemmet.

Det er lokale håndværkere, der rådgiver boligejerne og fortæller om de 
nyeste teknologier inden for vedvarende energi, isolering og ventila-
tion. Kommunerne havde alle en stand, hvor de formidlede information 
om deres kampagner og tiltag vedr. energibesparelser i private boliger.  

I både 2019 og 2020 har borgerne taget imod opfordringen om at lave 
lokale indsatser for den grønne omstilling i Furesø. Alt i alt har  borgere 
og borgergrupper lavet 15 indsatser. De spænder fra 

I 2020 var der flere inspirations-
oplæg. En gruppe lokale ildsjæle 
præsenterede Klimasiden.dk, en 
helt ny hjemmeside, hvor alle 
gratis kan søge oplysninger om, 
hvordan man lever mere bære-
dygtigt og sammenligne klima-
belastningen ved alternative 
produkter. 

Energitjenesten og Build, Aal-
borg Universitet holdt oplæg for 
at inspirere boligejere til at lave 
klimaforbedringer i deres bolig, 
de fortalte eksempelvis om, 
hvordan det er muligt at redu- 
cere energiforbruget, spare pen-
ge og få et godt indeklima ved 
at praktisere klimabevidst ad- 
færd og forbedre boligen.

I både 2019 og 2020 var der mellem 100 og 150 borgere på Energimar-
kedspladsen, og der var en intens stemning ved alle standene, hvor der 
blev langet ”viden over disken”, og håndværkerne indgik aftaler om op 
følgende besøg.  

Begge markedspladser er blevet evalueret, og håndværkerne har meldt 
tilbage, at de har været godt tilfredse med at deltage i Energimarkeds-
pladsen i både 2019 og 2020 og ønsker at deltage i fremtidige 
arrangementer.

Solceller er en af de tiltag der er blevet 
rådgivet om på energimarkedspladsen.  
Foto: Benjamin Jopen

1. Hønsefræserne, der er et tilbud om at låne et mobilt 
hønsehus og høns i en periode for at se om den enkelte 
haveejer selv vil anskaffe sig høns

2. Klimasiden.dk der er lavet af en gruppe borgere, der selv har 
omlagt deres livsstil så de belaster klimaet mindre. Hjemme-
siden formidler deres viden på en nemt tilgængelig måde, så 
andre kan få hurtig inspiration til den grønne livsstil. 

3. Etablering af insektvenligt område på arealet ved siden af 
Søndersøskolen

4. Klimagruppen i Hareskovby har arrangeret adskillige tema-
aftener om energirenoveringer, affaldssortering og cirkulær 
økonomi til et arrangement, hvor en energirådgiver gav inspi-
ration, råd og vejledning til energiforbedringer og energireno-
veringer i deltagernes huse

5. Affaldsungerne er en gruppe unge i Farum Midtpunkt, der 
formidler deres viden om affaldssortering til deres naboer, for 
at få flere til at affaldssortere bedre
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6. Klimarådet på Søndersøskolen er elever, der har dannet 
deres egen gruppe, hvor de mødes efter skoletid for at påvirke 
skolens ledelse og kommunens politikere til at træffe flere 
grønne valg. Eleverne samarbejder også med skolens ledelse 
om, at igangsætte grønne indsatser på skolen og planlægger 
at starte ’Mit klimaansvar Mit klasselokale’ samt at alle elever 
cykler videre i januar 2021.

7. Miljøpunkt Furesø Netværk har med bistand fra Grøn guide i 
Furesø etableret en lokal Repair Café i Satelitten. 

8. Furesø Agenda 21 forening besøgt 5 supermarkedeskæder i 
kommunen for at tage en dialog med dem om at lade deres 
genbrugsposer have en fremtrædende plads ved 
kassebåndet, og gemme de almindelige bæreposer væk.

9. Danmarks Naturfredningsforening i Furesø har rekvireret 
kampagnemateriale om Giftfri Have som de har uddelt på 
vandet dag. 

10. To lokale borgere har i samarbejde med grøn guide etableret 
Byttedag, som modpol til Black Friday, hvor alle kunne bytte 
alt lige fra tøj og legetøj til køkkensager og julepynt

I Furesø Kommune er alle ledere på kommunens arbejdspladser ud-
nævnt som miljø- og klimaambassadører. De skal sikre den grønne om- 
stilling på hver deres arbejdsplads, på den måde og på det tidspunkt, 
der giver mening. Ambassadørerne er vigtige for den grønne omstil-
ling, hvor deres indsatser bidrager til at reducere udledningen af CO2 
ved at fremme klimarigtig adfærd, økologiomlægning, affaldssorte-
ring, etablere økologiske haver, sætte fokus på naturen omkring dagin- 
stitutioner og skoler så eleverne får et godt kendskab til naturen i deres 
nærområde og inspirerer børn, forældre og ansatte til at udskifte bilen 
med en cykeltur. 

Ambassadørerne laver kampagner, konkurrencer og enkeltstående 
event for, at sætte fokus på CO2 reduktion. Indsatserne virker, hvilket 

MILJØ- OG KLIMAAMBASSADØRORDNINGEN

11. DN Furesø har taget den indledende dialog med bygge-
markederne i Furesø for at få dem til at gemme sprøjtegiften 
væk for at inspirere borgerne til at erstatte sprøjtegift med 
håndkraft, fiberdug, flis, bunddækkeplanter mv.

12. Plastic Change i Furesø har sammen med forvaltningen og 
Genbrugsstationerne i Furesø udviklet en affaldsindsam-
lingstaske. Tasken er produceret i 200 stk. af Huset Venture, 
der er en socialøkonomisk virksomhed og udlånes både fra 
bibliotekerne og fra Genbrugsstationen. 

13. Furesø Agenda 21 Forening har afholdt åbenthus foredrag Vild 
med Vilje med Rikke Milbak om hvordan borgerne selv kan 
øge biodiversiteten i egne haver

14. Furesø Picnic Festival har sammen med en naturkyndig borger 
lavet Naturbingo for børnefamilier i FK, hvor der lå en bingo-
plade i de picnickurve man kunne købe

15. Et par borgere har taget initiativ til foredragsrækken Småsnak, 
hvor forskellige aktører blev inviteret ind til en snak om miljø 
og bæredygtighed på hverdagsniveau

Furesø Repair Cafe viser forbrugerne at det er muligt at reparere ting istedet for at 
smide dem ud. Foto:  Alexander Andrews
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tydeligst ses i de bygninger, hvor ambassadører har lavet kampagner 
og andre indsatser for, at reducere det overflødige forbrug af el, vand 
og varme. I disse bygninger er forbruget gennemsnitligt reduceret fra 
2018 til 2019:

vandhaner og lignende. Dette fokus var ellers væk i 2018, hvor forbru-
get af vand steg, og der ses en tydelig sammenhæng mellem service-
vagtens indsats og det reducerede forbrug. 

I 2020 har Corona situationen skabt øget interesse for at lave spænden-
de og lærerige projekter og hverdagsoplevelser i det fri. Det har bety-
det en markant øget interesse for at få inspiration til leg og læring med 
cykel, på gåben og på legepladserne. Nature Works har lavet fem mini- 
kurser til pædagogerne, hvor de sammen med børnene har afprøvet 
forskellige måder at opleve og sanse den natur der er på legepladsen, 
til at skabe mere natur og til at lave aktiviteter ud fra en mindfull til- 
gang til naturen. Børn og voksne på kurserne har efterfølgende haft 
glæde af de nye måder at arbejde med ro og fordybelse i oplevelsen af 
naturen på legepladsen. 

Alle daginstitutioner har igennem 2020 fået inspiration, hver uge fra 
Grøn Guide, der har udviklet Furesøs ”udeaktiviteter i en coronatid” til 
samtlige daginstitutioner, der er blevet distribueret via forvaltningens 
ugebrev.

6 % strøm 
6 % varme 
2 % vand 

Dette til trods for at mange daginstitutioner får flere frysere og køle-
skabe i forbindelse med at forældrene vælger frokost til børnehave-
børnene. 

Miljø- og klimaambassadørerne har igennem 10 år haft fokus på, at re- 
ducere det overflødige forbrug af strøm og varme, og i forvaltningen  
er der lavet en systematisk nedlukning af ventilation og varme i alle 
bygninger i ferier og weekender, så det overflødige varme- og strøm- 
forbrug reduceres i bygninger, der er weekend eller ferielukket. 

Vandforbruget udledte 1,7 procent mindre CO2 i 2019, det skyldes over- 
vejende at miljø og klimaambassadøren i Servicevagten har prioriteret 
at have fokus på at finde og stoppe vandspild fra løbende toiletter, 

Leg i naturen er øget under Corona situationen. Foto: Scott Webb

I 2019 og 2020 har miljø- og klimaambassadørordningen været fokuse-
ret på at eksisterende indsatser er fastholdt og videreudviklet, og det 
er lykkedes at skabe effekt uden for kommunens egne arbejdspladser. 

I 2019 og 2020 arrangerede ambassadøren på Furesø Bibliotekerne 
Verdensmålsfestival, med seks mindre events i 2019 med fokus på et 
verdensmål pr. gang, og i 2020 blev der afholdt en stor event med alle 
verdensmålene repræsenteret. Alle dage med Verdensmålsfestival har 
været særdeles velbesøgt med mellem 300 og 1.200 gæster. 

MILJØ- OG KLIMAAMBASSADØRERNES  
INDSATSER ER UDBREDT TIL BORGERNE
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På hver Verdensmålsfestival har to til fire ambassadører delt deres vi- 
den fra den grønne omstilling, de selv er i gang med på deres arbejds- 
plads, for at give inspiration til, hvad deltagerne selv kan gøre. 

• På hver event har deltagerne kunnet få inspiration til, at omlægge 
deres husholdning til den samme sunde, klimavenlige, økologiske 
mad som børn og voksne spiser i Furesøkøkkenerne. I 2020 kunne 
deltagerne både få viden om, hvordan de selv kan undgå madspild, 
få inspiration til klimavenlig mad og mad med masser af smag og 
mindre kød og ikke mindst få smagsprøver og opskrifter på den 
mad, der serveres i daginstitutioner og i Galaksens Café Cassiopeia.  

• Fiskebæk naturskole var med i 2019, hvor de gav børn og barnlige 
sjæle viden om de forunderlige dyr der lever i Furesø, og motive-
rede børnene til at gå ud og fange den invasive flodkrebs, og på 
den måde gøre en indsats for naturen.  

Børn ser på invasive arter til Verdensmålsfestivallen.  Foto: Stine Rahbek Pedersen

Affaldsindsamling og stafet. 
Foto: Stine Rahbek Pedersen

• 65 elever fra Lyngholmskolen viste deres film om FNs verdensmål 
frem, og selv om filmene varede ca. 8 minutter var der rigtig mange 
interesserede borgere, der blev og så en eller flere film. Eleverne 
opfordrede gæsterne til at gå hjem og gøre en indsats for FNs 
Verdensmål med konkrete dagligdagshandlinger, som at vælge 
cyklen frem for bilen mm. 

• Affaldssortering har været et 
gennemgående tema på hver 
Verdensmålsfestival, hvor alle har 
kunnet få viden om, hvorfor vi af- 
faldssorterer og inspiration til at 
gå hjem og tilmelde sig hus- 
standsindsamlingen hos Vest-
forbrænding. I 2020 var der sær- 
lig fokus på denne indsats og 
Furesø Kommunes Genbrugs- 
stationer viste affaldsambassa-
dørordningen frem, lånte affalds-
snappere ud sammen med den 
særlige affaldssorteringstaske vi 
har fået lavet i Furesø og sendte 
deltagerne ud på affaldsindsam-
ling. Deltagerne kunne herefter 
deltage i en affaldsstafet, hvor  
de kunne prøve kræfter med den samme viden som den børnene 
får i affaldsambassadøruddannelsen. Samtidig stod ansatte ved 
Vestforbrænding og Forvaltningen klar og inviterede deltagerne til 
at tilmelde sig affaldssorteringen i Furesø, eller fortalte om ordnin-
gen med en opfordring om at gå hjem og tale med den boligfore-
ning, deltageren kom fra. 

•  Driftsgården har deltaget med deres nye elbiler, og givet de gode 
erfaringer om elbiler videre, for at motivere flere til at udskifte 
brændstofbilen med en elbil. 

•  Børn fra Søndersø Børnehus og elever fra Lillestjernen har deltaget 
for at vise, at børn godt kan cykle fra hjemmet til og fra henholdsvis 
daginstitution og skole. Dette foregik på den Mobile Cykelbane i 
Furesø som børnene også træner på når de deltager i indsatsen alle 
daginstitutionsbørn cykler. 
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Adfærdsændringer på skoler og i daginstitutioner er i højere grad tilret- 
telagt, så børnene inspireres til også at ændre adfærd hjemme sammen 
med deres forældre, ved at tage deres viden og adfærd om eksempelvis 
at spare på varme, lys og vand med hjem. Eller ved direkte at invitere 
forældrene med ind i indsatsen, som fem skoler har gjort i 2020, hvor 
de har afholdt ”alle elever cykler videre”. Eleverne deltager i stort om- 
fang i indsatsen, hvilket både kan ses om morgenen på skolernes par- 
keringspladser, og ved opgørelsen af de enkelte skolers registrering i 
klasserne, der viser, at 70 - 85 % af eleverne deltager igennem perioden.

Genbrug og mindre emballage er et gennemgående fokusområde, bå- 
de når vi i Furesø har lavet nye udbudsmaterialer, med krav om redu- 
ceret emballage. På de enkelte arbejdspladser fylder reduktion af sær- 
ligt plast, og i ni daginstitutioner har ambassadøren udskiftet engangs- 
plastservice med flergangsservice, i kantinen på både Syvstjerneskolen 
og Lille Værløse Skole har de køkkensansvarlige indført miljøvenlig em- 
ballage til kantinemaden, og på Stavnsholtskolen er plastservice ud- 
skiftet med genbrugsporcelæn fra spejdernes genbrug, som eleverne 
returnerer efter brug

Foto: Yiwen

AFFALDSSORTERING I FURESØ 

Implementeringen af den nye affaldssorteringsordning til tæt/lav be- 
byggelse startede i 2019 og skal være færdig i 2021 i 212 boligområder. 

Med udgangen af 2020 er 72 boligområder i mål med sorteringen, der 
er truffet aftale med 10 boligområder, der får affaldsbeholdere kørt ud 
1. februar 2021, 121 boligområder i god dialog med Vestforbrænding 
om at etablere affaldssorteringen i 2021. Forvaltningen arbejder mål- 
rettet på at kontakte de to boligområder, der endnu ikke har reageret 
på kommunens henvendelse om at etablere affaldssortering og på at 
finde en løsning til fem boligområder, hvor der er udfordringer med at 
finde en egnet løsning. 

I villaboliger er ordningen fortsat frivillig. Her sorterer ca. 4.200 hus- 
stande ved boligen, hvilket svarer til knapt 70 % af kommunens villa-
husstande.

I Furesø Kommunes egne bygninger sorteres der i næsten alle daginsti- 
tutioner, halvdelen af skolerne, på rådhuset og jobcenteret. Vi ved fra 
andre kommuner, at det kan være rigtig svært at skabe god sortering 
på arbejdspladser. Alle skoleklasser undervises derfor af Vestforbrænd-
ings skoletjeneste inden affaldssorteringen starter op, og forvaltningen 
og genbrugsstationerne i Furesø laver i fællesskab en opstartsevent, 
når affaldssorteringen starter. 

Forvaltningen og miljø- og klimaambassadøren på Genbrugsstation-
erne har udviklet et lokalt Furesø tiltag, hvor elever, daginstitutions-
børn, gymnasieelever og sprogskolekursister uddannes som affalds- 
ambassadører. Dette har været en succes i dobbelt forstand, idet 1.300 

AFFALDSSORTERING

- i Furesø kommunes egne bygninger og den  
afsmittende effekt af, at børn kan sorterer



40 | HANDLINGSPLAN FOR GRØN OMSTILLING | STATUS 2019-2020 FURESØ KOMMUNE | 41 

I 2020 kom miljøminister Lea Wermelin på besøg og indviede den 
nye kampagne i Farum Midtpunkt. Hun blev mødt af 14 affalds-
ambassadører fra 2., 6. og 9 klasse på Stavnsholtskolen. Eleverne 
underviste både minister, direktionen i Furesø Kommune og Vest- 
forbrænding, samt Farum Midtpunkts ledelse i at affaldssortere og 
efterfølgende blev deltagerne testet i en affaldsstafet og bedømt 
af eleverne. Dagen blev afsluttet med en vandring af miljøstien 
ned igennem Farum Midtpunkt, hvor eleverne fortalte om deres 
hverdag i Farum Midtpunkt, og endelig blev Farum Midtpunkts 
nye Miljøstation indviet af Lea Wermelin. 

Miljøministerens besøg gav eleverne fra 6. og 9. klasse mod på at 
fortsætte med at formidle deres viden om affaldssortering. Elev- 
erne har fået opbakning til at udvikle deres projekt af Farum Midt- 
punkt, Genbrugsstationen og forvaltningen. Og i oktober og no- 
vember har eleverne formidlet deres viden om sortering af affald 
til beboerne i Farum Midtpunkt, når de er gået ned for at sortere 
affaldet. I starten af december måtte indsatsen indstilles grundet 
corona, og derfor er december blevet til en udviklingsmåned, hvor 
indsatsen er evalueret og videreudviklet. 

Affaldssortering i Farum Midtpunkt er et pilotprojekt, der baner 
vejen for at alle beboerne skal sortere, ligesom alle andre borgere i 
Furesø der bor i etage- og tæt/lav bebyggelse.   

På genbrugsstationen har elever sorteret deres affald og finder de rigtige 
containere. Foto: Stine Rahbek Pedersen

Danmarks Naturfredningsforeningens affaldsindsamling i naturen er 
blevet afholdt i mange år i Furesø, og også i 2019 og 2020. I 2019 deltog 
næsten 820 børn fra skoler og institutioner samt 115 voksne i den ind- 
samling DN opfordrer til om søndagen. Deltagerne indsamlede mere 
end 800kg affalds i 2019 og i 2020 blev der indsamlet 880kg affald. I 
2020 deltog der knapt 670 børn fra skoler og elever og 50 voksne til 
indsamlingen om søndagen, der deltog altså færre end i 2019 pga 
Covid-19, men der blev indsamlet mere – affald, der ellers ville have 
ligget i naturen til gene for natur, miljø og evt. fare for dyr og grund- 
vand.

børn, unge og voksne har gennemført uddannelsen og fordi de nyud-
dannede affaldsambassadører bringer deres viden med tilbage i hver- 
dagen, har det ført til bedre sortering af affaldet i både daginstitutio- 
ner og skoler. Det at 1.300 borgere er uddannet affaldsambassadører 
betyder også, at der kommer flere borgere på genbrugsstationen, der 
har interesse i at sortere rigtigt, og det må forventes, at særligt de børn 
og unge, der er uddannet, har bragt deres viden med hjem, og moti-
verer til mere affaldssortering i hjemmene. Indsatsen blev hædret og 
Genbrugsstationerne i Furesø kåret som Årets Genbrugsstationer på 
Formidlingsområdet 2019, blandt Vestforbrændings ejerkommuner. 

CIRKULÆR ØKONOMI

I 2020 kom regeringens klimaplan for cirkulær økonomi og en grøn 
affaldssektor, der stiller krav til sortering ved husstandene i 10 frak- 
tioner. De nye fraktioner er fødevarekartoner, pap, farligt affald og 
tekstiler. I december kom også den nye nationale ressource- og affalds-
plan. Det betyder, at Furesø Kommune, sammen med de andre kom- 
muner i Vestforbrænding, i 2020 gik i gang med at planlægge de nye 
ordninger, så de bliver ens på tværs af de fleste kommuner.
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VARMEFORSYNING

Varmeforsyningen i Furesø Kommune bliver mere og mere klimavenlig. 
I 2020 opførte Farum Fjernvarme deres nye luft-til-vand varmepumpe i 
Farremosen i Allerød. Anlægget skal levere varme til alle fjernvarme-
forbrugere i Farum. Varmepumpen kan udnytte den grønne el fra f.eks. 
havvind. 

Farum Fjernvarme planlægger at bygge en akkumuleringstank, der vil 
kunne muliggøre, at de i fremtiden kan producere varme når der er 
ekstra grøn el i nettet, f.eks. om natten, og gemme varmen til om 

Furesø Kommune har sammen med fire andre kommuner etableret 
affaldsselskabet, Ressourceindsamling A/S. Det startede med at ind-
samle affald i april 2020. Ejerskabet giver de fem ejerkommuner mulig-
hed for at påvirke indsamlingen af affald i en grønnere retning i frem-
tiden, samt mulighed for at forbedre service og skraldemændenes ar- 
bejdsmiljø.

På Genbrugsstationen i Farum eksperimenteres der med at lave infor- 
mationsskilte så affaldsambassadørerne nemt kan se hvor de enkelte 
fraktioner køres hen og hvad de laves om til. Desuden er vi i gang med 
et pilotprojekt hvor specialcykler får nye kommunale ejere frem for blot 
at blive smeltet om.

dagen. Det nye værk indeholder et formidlingsrum, hvor skoleklasser 
og andre interesserede kan komme forbi og lære om den grønne 
energi. 

I 2019 blev der indgået en samarbejdsaftale med Farum Fjernvarme og 
Vestforbrænding. Gruppen mødes jævnligt og har i 2020 haft fokus på 
at undersøge mulighederne for at udnytte søvarme fra Søndersø og de 
har arbejdet for at fremme fjernvarmeudbygningen i kommunen.

Foto: Sigmund

I 2019 blev det tværfaglige og tværkommunale undervisningskoncept 
Den grønne karavane gennemført på i alt 3 skoler i hhv. Allerød, Glad-
saxe og Furesø Kommuner. I Furesø deltog Syvstjerneskolen med i alt 
289 elever fra 3. til 6. klasse i tre værkstedsbasserede undervisning. 

Den grønne karavane har eksisteret som undervisningstilbud siden 
2001 og blev udbudt for sidste gang i 2019. Samarbejdet ophørte og de 
fysiske materialer blev fordelt mellem de tre kommuners grønne guider 
og konceptet lagt i graven. I Allerød og Furesø kommune valgte de 
grønne guider at fortsætte samarbejdet. De brugte foråret på at op-
bygge et nyt 3-dags undervisningskoncept med nye og opdaterede 
værksteder og lærervejledninger, ny hjemmeside, indkøb af materialer 
mv. Det nye koncept hedder Miljøjagten (www.miljoejagten.dk). 

Undervisningskonceptet er som Den grønne karavane baseret på 
hand-on undervisning, med stor vægt på at de enkelte værksteder 
lader skoleeleverne erfare, hvad de selv kan gøre for miljøet og klimaet. 
Det er en vigtig indgangsvinkel, da vi ved at eleverne ofte oplever 
handlingslammelse og frustration, idet de føler at deres indsatser blot 
er en dråbe i havet. Miljøjagtens værksteder forsøger at komme hele 
vejen rundt om elevernes hverdag og indeholder derfor bl.a. værkste-
der som Hold din cykel klar, Klimavenlig Økomad, Få styr på dit CO2, 
Upcyckling og Ny energi. Miljøjagten blev i efteråret 2020 gennemført 

MILJØUNDERVISNING I SKOLER OG INSTITUTIONER
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på to skoler med coronarestriktioner. Tilbagemeldingerne har været 
meget positive. I Furesø deltog Solvangskolen med i alt 235 elever fra 3. 
til 5. klasse.

Af øvrig skoleundervisning kan fremhæves Plant og kredsløb, som blev 
gennemført for samtlige 4. klaser på Stavnsholtskolen i en uge. Her 
plantede eleverne træer, buske og småplanter på skolens område – alle 
med spiselige frugter, som kan bruges i hhv. madkundskab eller til ma- 
den i kantinen. Derudover lavede eleverne forskellige forsøg med plan- 
ter, såning og kredsløb, snakkede kredsløb og hvorfor planter er vigtige 
i forhold til miljøet og klimaet. Og så lavede de alle plantevejledninger 
som tegneserier. Plantevejledninger skulle have været brugt til et af- 
faldsindsamlingsarrangement, hvor borgere, der indsamlede affald, 
ville få en frugtbusk eller -træ med hjem til egen have/altan – sammen 
med en af plantevejledningerne. Dette arrangement måtte desværre 
udskydes pga. forsamlingsforbuddet.

Foto: Markus Spiske

I 2019 fik Marie Kruses Gymnasium og Lille Værløse Skole som de første 
skoler i Furesø Kommune Friluftrådets Grønt Flag – Grøn Skole og i 2020 
er Søndersøskolen også tildelt Grønt Flag –Grøn Skole. Skolerne har 
nedsat et miljøråd med elever, lærere, ledelse og teknisk personale, 
igangsætte miljøinitiativer samt gennemført undervisning med bære- 
dygtighed i fokus og Marie Kursus Gymnasium har afholdt en fælles in- 
novationsdag, haft tværfaglige kreaforløb, etableret solceller og ud- 
skiftet engangsservicen og mindsket madspildet i kantinen. På Lille 
Værløse Skole har de koncentreret indsatsen omkring affaldsminime-
ring og -sortering. Det startede med at 8. klasserne gennemgik ALT 

affald der blev smidt ud på skolen på to forskellige dage. Ud fra den 
viden de fik, da de analyserede affaldet lavede de en detaljeret plan 
over, hvilke fraktioner der var brug for affaldsspande til i de forskellige 
klasselokaler, kantine, lærerværelse mm. Derudover underviste 8. klas- 
seeleverne samtlige elever i af sortere affaldet korrekt. Det skete som 
oplæg i klasserne og i workshops, hvor eleverne på en sjov og legende 
måde fik øvet at affaldssortere og fik forståelse for, hvad der skal i hvil- 
ke affaldsspande. Workshops som både kom i TV2-Lorry, i lokalaviserne 
og i Folkeskolen.dk, der er lærernes fagblad. 

Daginstitutionerne har i 2019 haft stor glæde af De grønne kasser, der 
er et udlån af kasser med materialer til at lave aktiviteter og lege inden 
for emnerne; Vand, Energi Affald og Genbrug og Uderummet.  Ude-
rumskassen blev i øvrigt opgraderet med mere og bedre indhold i dec. 
2019. Til kasserne hører også et aktivitetskatalog, som desuden ligger 
til download på kommunens hjemmeside. I 2020 er kasserne ikke blevet 
udlånt af hensyn til risikoen for smitte, idet materialerne ikke kan ren- 
gøres ordentligt med hverken vand eller sprit uden at ødelægge dem.

I efteråret 2019 blev Vidensdelingsdagen for kommunens lærere og 
pædagoger gennemført for 3 gang. Vidensdelingsdagens emne var 
Formidling i uderummet og blev afholdt ved Hjortøgaard. ca 70 lærere 
og pædagoger deltog og der var både oplæg ved centerchefer, ud- 
valgspolitikere og professor i udeskole Peter Bentsen. Deltagerne  del- 
tog i et stort udvalg af workshops, en markedsplads med inspirations-
materialer og fælles dialogfrokost, hvor deltagerne i mindre grupper 
kunne erfaringsudveksle og inspirere hinanden. I 2020 blev gruppen 

Foto: Foto: Stine Rahbek Pedersen
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Furesø Kommune har i 2020 udarbejdet en samlet, overordnet plan for 
at reducere CO2 udledningen fra aktiviteter i Furesø Kommune frem til 
2030. Der er lagt vægt på behovet for samarbejder mellem kommune, 
erhvervsliv, foreninger, borgere og forsyningsselskaber om langsigtede 
innovative miljø- og klimaløsninger.

Planen skal bidrage til at opfylde målet om at reducere udledningen af 
drivhusgasser med 70 % i 2030, i forhold til 1990. Den omfatter trans-
port, vareforbrug, cirkulær økonomi, affald, energi, byggeri og vedlige-
hold, byudvikling samt øvrig grøn omstilling.

Indsatsen drejer sig bl.a. om en let cykeladgang til skoler og arbejds-
pladser, mere direkte genbrug, grønne indkøb, gerne lokalt, ved-
varende energi, bæredygtige byggematerialer samt en byudvikling, 
der gør det nemt at leve bæredygtigt. 

Planen udstikker sigtelinjer frem til 2030 og initiativer, der skal gen-
nemføres i 2021-2022. Den omfatter hele Furesø Kommune, og skal føl- 
ges op af mere konkrete sektorplaner og den kommende kommune-
plan og DK2020 Klimaplaner. 2030 plan for klima og grøn omstilling har 
særligt fokus på at reducere klimapåvirkningen, men også på de dele af 
den grønne omstilling, der handler om rent drikkevand og økologi. 

Miljørådet har bidraget til, at kvalificere planen, via skriftlige og mundt-
lige input til alle planens temaer, bl.a. på et seminar i november 2020.

Furesø Kommunes forslag til 2030 plan for klima og grøn omstilling er i 
seks ugers høring i januar-februar 2021.

Furesø Kommunes status som foregangskommune for grøn omstilling 
er blevet mere kendt. Som følge af en målrettet indsats, er de grønne 
succeser formidlet via de landsdækkende medier, og de er fortalt i fag- 
blade, netværk og lokalaviser. Det er lykkedes at komme i de landsdæk-
kende medier 7 gange, i de regionale medier 5 gange og i fagblade fire 
gange, med historier om alle Elever cykler videre, skolehaver, mindre 
kød og sundere økologisk mad, Affaldssortering i Farum Midtpunkt, 
Flyvestationen på hjul samt Furesø som den første kommune, der er 
tilmeldt Giftfri Haver.

I Udvalget natur, miljø og grøn omstilling håber vi, du har fået en masse 
inspiration ved at læse om de mange indsatser, der er gennemført i Fu- 
resø. Vi håber du vil bidrage til, at der kommer endnu flere indsatser 
fremover uanset hvem du er, hvor du er og hvilke forudsætninger du 
har, står forvaltningen nemlig altid klar til, at hjælpe dig videre med 
dine grønne projekter.

2030 PLAN FOR KLIMA OG GRØN OMSTILLING

DEN GRØNNE OMSTILLING

EFTERSKRIFT 

- i Furesø Kommune skal være kendt

bag Videndelingsdagen enige om at udskyde dagen til foråret 2021 – 
fordi det vil passe bedre ind i skolernes årshjul og pga. forsamlings-
forbuddet. 
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