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FORORD

Natur og klima er prioriteret i Furesø Kommune, hvor kommunens egne 
arbejdspladser har reduceret CO2-udledningen med 60 % siden 2008. 

CO2-opgørelsen omfatter energiforbrug fra el, vand, varme, transport 
samt maden i kommunens køkkener. Alene fra 2019 til 2020 er reduktio-
nen 4 %, hvilket er ret flot. I 2021 kunne vi fejre, at økologiprocenten 
nåede op på 80 % i kommunens egne køkkener. 
 
I 2021 udvidedes CO2-opgørelsen til at omfatte alt forbrug inden for 
kommunegrænsen i forhold til energi, transport og afbrænding af 
affald, der bruges til varme. Reduktionen af CO2 viste 28 % fra 1990 til 
2019. 
Det nye byråd har besluttet, at der i Furesø Kommune skal være netto 
nul CO2 -udledning fra alle aktiviteter inden for kommunegrænsen i 
2030. 

Lene Munch-Petersen
Udvalgsformand Natur og Klima

Borgerne tager i stigende grad initiativ til både klima- og naturtiltag, 
giver naturen plads i egne haver, inspirerer flere til at komme med på 
klimadagsordenen, og så er jeg rigtig glad for, at klimafamilierne med 
deres indsats har vist, at det er muligt for helt almindelige familier at 
gøre en stor forskel og reducere CO2-udledningen markant, ligesom det 
er virkelig positivt, at mange haveejere har givet naturen plads i haver-
ne som Vild have-ambassadør og ikke mindst, at mere end 100 elever 
satte fokus på madspild og på trods af corona fandt frem til mange 
innovative løsninger sammen med Furesø-virksomheder. 

I Furesø Kommune er vi således rigtig godt i gang med en fuldskala 
grøn omstilling, og vi har med målsætningen om netto nul i 2030 
hævet ambitionerne markant.
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Furesøs Køkkener har opnået det 
politiske mål om 80 % økologi. 
Denne indsats blev fejret d. 25. 
august, hvor borgmester Ole 
Bondo Christensen og udvalgsfor-
mand Lene Munch-Petersen 
overrakte de mange økologiske 
spisemærker, der fra statens side 
dokumenterer de enkelte køkke-
ners økologiprocent. Furesø 
Kommune har samtidig reduceret 
klimabelastningen fra maden i 
egne køkkener som resultat af 
økologiomlægningen. Således var 
CO2-udledningen fra de seks 
varegrupper, der måles på, 9 % 
mindre i 2021 end i 20131. Resulta-
tet har de ansatte i Furesø Kom-
munes køkkener opnået ved 
konsekvent at arbejde med at 
forfine Furesø Principperne.

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)

Maden er derudover blevet sundere set i forhold til de officielle kost- 
anbefalinger, idet der bruges mindre kød, flere grove grøntsager, flere 
fisk og flere bælgfrugter end i 2013. 

1 Fra og med dette grønne regnskab 2021 gennemføres en længe udsat opdatering af klimadata 
for fødevarer fra DTU og Aarhus Universitet. Målt med de tidligere klimadata ville reduktionen 
have været på ca. 17 % mod ca. 14 % i 2020. Klimamåling kan aldrig være eksakt, og målingen 
dækker da også kun de seks varegrupper, der påvirkes mest af de økologiske omlægnings- 
principper og ikke det samlede indkøb.
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Det ændrede indkøb af varer i de seks varegrupper har siden 2013 
medført, at den gennemsnitlige udledning for kommunens samlede 
fødevarekøb er faldet med ca. 0,4 kg CO2 pr. kilo vare. Dette svarer til 
et fald på ca. 9 %.

CO2-udledningen fra maden er reduceret med ca. 9 % (jf. 
fodnote 1) målt for seks udvalgte varegrupper inden for 
kategorierne kød, fisk og grøntsager.  
 
I 2021 sker der en lille forskydning i forbruget af drivhus-
grønt til fordel for frilandsgrønt. En udvikling, der allere-
de sås i 2020.  
 
Derfor bliver der nu sat ekstra fokus på at købe grønt i 
sæson og dermed yderligere nedbringe klimabelastnin-
gen. 

Procentvis fordeling af købet i kilo mellem  
seks udvalgte indikatorvaregrupper

Procentvis fordeling af kg CO₂ mellem 
seks udvalgte indikatorvaregrupper

Gennemsnitlig kilo CO₂ pr. kg vare for seks udvalgte  
indikatorvaregrupper siden start af økologiomlægningen
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Ud over foreninger som Furesø Agenda 21, Værløse Naturgruppe og 
Danmarks Naturfredningsforening står mange borgere for en lang 
række indsatser for den grønne omstilling i Furesø.

Eksempler herpå er:
• Hønsefræserne, som udlåner et mobilt hønsehus og høns i en  

periode, så man kan afprøve livet som hønseejer
• Klimasiden.dk, som formidler viden om og inspiration til en 

grønnere livsstil
• Affaldsungerne er en gruppe unge i Farum Midtpunkt, der formid-

ler deres viden om affaldssortering til deres naboer for at få flere til 
at affaldssortere bedre

• Repair Café Furesø, som drives af frivillige, reparerer hver måned 
gratis borgernes ejendele i Galaksen

• Vilde haver er et netværk på over 70 vild have-ambassadører i 
kommunen, som arbejder for at udbrede budskabet om mere 
biodiversitet i haverne. Læs mere på http://vild.furesoe.dk

• Klimabevægelsen i Furesø er en lokal afdeling af Klima- 
bevægelsen i Danmark. 

Affaldsungerne.

BORGERDREVNE INITIATIVER

BORGERDREVNE INITIATIVER

FURESØ KOMMUNE | 11 
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BORGERRETTEDE EVENTS OG AKTIVITETER 

Klimadage
Der blev afholdt Klimadage den 9. september på Værløse Bymidte og 
den 7. oktober på Farum Bytorv. Her kunne borgerne blive klogere på 
bl.a. bæredygtig og grøn mobilitet, affaldssortering, økologi, energi i 
boligen, naturpleje, strategisk energiplanlægning, vilde haver og up- 
cycling. Begge dage deltog den grønne guide og Klimafamilierne med 
en stand, hvor man kunne sortere fødevarer efter deres CO2-udledning 
– en stor øjenåbner for mange. De besøgende fik mulighed for at ud- 
fylde et spørgeskema om de klimatiltag, de allerede havde lavet – og 
dem, de ville lave inden for den nærmeste fremtid.
Skolelandbruget deltog på begge dage med geden Luna, som er en 
Naturplejer, der bruges på andre arealer end Skolelandbrugets til 
klimavenlig græsslåning. Skolelandbruget havde også frøbomber (ler, 

Den flotte illustration til ”Flyvestationen på hjul”.

jord og hjemmehø-
rende frø) med. Med 
dem kan man dyrke 
”Guerilla Gardening”, 
når man cykler 
gennem de kedelige-
re områder i kommu-
nen.

Flyvestationen  
på hjul
Eventet blev afholdt 
12. september 2021. 
Omkring 4.000 
besøgende og ca. 40 
foreninger, interes-
seorganisationer og 
virksomheder 
deltog. 
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Furesø bliver elektrisk
Under overskriften ”Furesø bliver elektrisk” blev der afholdt en særskilt 
mobilitetsmarkedsplads den 3. november med fokus på elektrisk mo- 
bilitet, især opstilling af ladestandere. De mere end 100 besøgende 
lyttede interesseret til oplæg og besøgte de 5 stande, hvor ladestan-
deroperatører udstillede og besvarede spørgsmål, samt de 2 stan- 
de med el-cykler til pendling. Også Movia og samkørsels-organisatio-
nen Nabogo deltog. Eventet vil som navn blive videreført med events 
med fokus på e-mobilitet henover 2022.  

Klimaforedrag
Den 6. oktober gæstede Stig Lindén-Søndersø Galaksen med sit fore-
drag ”Den grønne sti”, der handler om, hvordan han på bare et år har 
halveret sin CO2-udledning. Spørgelysten var stor blandt de mere end 
30 tilhørere.

Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening
Den sædvanlige affaldsindsamling ved Furesøbad blev gennemført, 
pga. corona dog uden samlet opstart og afslutning.
I alt blev der i weekenden 17.-18. april afholdt 17 forskellige indsam-
linger rundt om i Furesø af privatpersoner eller foreninger. Tilsammen 
blev der indsamlet 734 kg affald.

Ingen skovsvin i Furesø  
– affaldsindsamling for skoler og institutioner
Som en overbygning på Danmarks Naturfredningsforenings affaldsind-
samling i uge 15 for skoler og institutioner, er lavet Ingen skovsvin i 
Furesø. Her kan de skoler og institutioner, der indsamler mest affald i 
naturen pr. barn, vinde præmier. I alt indsamlede børn fra i alt 13 skoler 
og institutioner i Furesø tilsammen 336 kg affald.

Markedsdagen Natur og Regnvand
På markedsdagen den 26. august kunne alle interesserede komme og 
høre, hvordan man skaber mere biodiversitet i sin have, fællesareal eller 
lign., og hvordan man kan koble sit regnvand fra kloakken og skabe 
regnvandsløsninger i sin have.

Julekalender med klimaidéer på Facebook og Instagram
Fra den 1. til den 24. december blev der vist en klimajulekalender på 
Furesø Kommunes Facebook- og Instagram-side. Klimajulekalenderen 
var klimaideer eller -råd til decembers travle måned, fostret af den 
grønne guide, Klimafamilierne og Klimasiden.dk.
I alt blev ideerne vist knapt 40.000 gange, liket 216 gange og kommen-
teret 27 gange. Det mest populære opslag var den 11. december, der 
handlede om, hvordan man genbruger julens madrester.

Byttemarked
Den 27. juni afholdt Fontænehuset Furesø et stort og velbesøgt bytte-
marked. I løbet af de 4 timer, byttemarkedet var åbent, var der 120 
besøgende, og blev der byttet for omkring 500 kg tøj, sko, bøger, 
legetøj og meget andet. På et byttemarked kommer man med det, man 
ikke længere kan bruge, og tager det, man har brug for. Fontænehuset 
arbejder hen mod en byttebiks for alle Furesø-borgere og tester lige nu 
konceptet internt i huset. I Furesø Kommune er der også andre bytte-
markedsinitiativer, blandt andet i Hareskoven. Byttemarkedsinitiativer 
kan følges på Facebook/byttemarked eller på Fontænehusets hjemme-
side www.fh3500.dk.

Byttemarked i Fontænehuset Furesø. 
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Valg, veje og visioner – Visionsdag i Furesø
Den 8. oktober afholdt Ungdomsbureauet Visionsdagen i Furesø. 
Dagen er en slags ungdommens folkemøde, der har til formål at hæve 
stemmeprocenten blandt unge. Den grønne guide deltog som tema- 
repræsentant på miljø- og klimaområdet, og interessen var stor. Den 
gruppe, der valgte miljø- og klimatemaet, valgte at forsætte sit arbejde 
med fokus på at give borgere, der har overskud af egne fødevarer, fx 
æbler, æg, bær mv., mulighed for at sælge dette på et marked.

Klimalancen – LAR2-kampagne
Klimalancen rykkede ud til Hareskovby og Kirke Værløse og fortalte om 
skybrudssikring og afkobling af regnvand til borgerne. Det har afledt et 
projekt i Kirke Værløse, hvor en del beboere på en vej vil koble deres 
regnvand fra kloakken og lave lokale løsninger i egen have. 

Udstilling om Klimafamilierne på Farum Bibliotek.

Klimafamilier
Ud af 13 ansøgerfamilier blev 4 udvalgt til at være med i projektet 
Klimafamilier:  

Alle familierne har ændret adfærd, især deres kostvaner, så de nu spiser 
kødfrit minimum 2 gange om ugen. Derudover er de begyndt at købe 
mindre og fortrinsvis brugt, at reparere ting og tøj og dele mere med 
venner og naboer. Alle familierne vil erhverve sig en elbil ved næste 
bilskift, flere af dem har købt en elcykel, som erstatter bil nummer 2, og 
de vil alle klimakompensere, hvis og når de flyver.
En udstilling om Klimafamiliernes erfaringer og resultater gæster i 
foråret 2022 Farum og Værløse Biblioteker samt Atriet på Rådhuset.

Familiernes CO2-udledning blev udregnet ved projektets start, og de 
blev vejledt om, hvilke vaner de burde ændre – og hvordan. Alle famili-
erne lånte en elbil i 14 dage og en el-cykel i op til en måned. På fælles-
møder har deltagerne udvekslet erfaringer og fået rådgivning om 
klimavenlig mad og om, hvordan man undgår madspil. Derudover fik 
de vejledning og tips af folkene bag Klimasiden.dk. Efter projektets 
afslutning blev husholdningernes CO2-udledning beregnet igen, og på 
afslutningsmødet blev det afsløret, at alle familierne har reduceret 
deres klimaaftryk med op til over 50 %! 

Fam. Bergmark/Ormstrup, der 
bor i Farum Vest og består af 2 
voksne og 2 små børn, Fam. 
Gjelstrup/Stenderup, der bor i 
Farum Øst og består af 2 voksne 
uden hjemmeboende børn, Fam. 
Ljunggren, der bor i Værløse og 
består af 2 voksne og 2 større 
børn, og endelig Fam. Nygaard 
Rønne, der bor i Hareskovby og 
består af 2 voksne og 3 børn i 
alderen 2-9 år.

2 LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. Læs mere på Furesoe.dk
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Udskiftningen af alle lyskilder til LED-belysning i 
vejbelysning og signalanlæg er i gang. 

Trafik- og mobilitetsplanen
Furesø Kommunes trafik- og mobilitetsplan blev 
vedtaget og færdiggjort i et tæt samspil med 
foreninger og interessenter. Der blev afholdt en 
offentlig høring. I sensommeren gik implemente-
ringen i gang med start på udarbejdelse af udvik-
lingsplan for kollektiv transport og fokus på kombi-
nationsrejser, trafiksikkerhed, trafikstøj og 
transport til skole. 

1,2 mio. kr. fra Cykelpuljen 
Furesø Kommune blev tilgodeset med 1,2 mio. kr. 
fra Cykelpuljen. Midlerne anvendes til et trafiksik-
kerhedsprojekt om krydsning af tre trafikveje; to 
steder på Ballerupvej og ét sted på Frederiksborg-
vej. Krydsningshellerne etableres i 2022. 

0,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens og Movias 
puljer for fremme af kombinationsrejser
Furesø Kommune blev tilgodeset med ca. 0,5 mio. 
kr. fra Region Hovedstadens og Movias puljer for 
fremme af kombinationsrejser. Pengene blev brugt 
til at opgradere cykelparkeringen ved togbroen på 
Fiskebækvej, herunder opstilling af det tyverisikre-
de cykelstativ Syv, samt etablering af cykelparke-
ring på Frederiksborgvej v. Hvedemarken, også 
med det tyverisikrede cykelstativ Syv. 

Ladestanderstrategi
Kommunen samarbejder med erhvervsvirksomheder og 
ladestander-operatører om at gøre det attraktivt for boligfor-
eninger, andelsforeninger og grundejerforeninger at etab- 
lere el-ladestandere. Ladestanderstrategien er udarbejdet  
og godkendt og følges op med en handleplan. Det har ikke 
været muligt at gennemføre informationsmøder, som det 
ellers er beskrevet i Ladestanderstrategien, både på grund af 
coronasituationen og fordi andre indsatser er prioriteret. 

En af Furesø Kommunes elbiler lades op på Klimadag.
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Cykelfællesskaber
Sammen med DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Furesø har den 
grønne guide startet Cykelfællesskabet Furesø op. Cykelfælles-
skaber går ud på, at folk, der ønsker at cykle sammen med andre, 
kan komme og være med. Der er fundet to faste turguider, som til 
hver gang planlægger en cykeltur på ca. 1,5 time. Der er afgang 
fra Frivilligcentret hver tirsdag kl. 10, og turen ender kl. ca. 11.30 
samme sted, hvor deltagerne spiser deres madpakker og får en 
kop kaffe og en snak. 30 borgere er pt. tilmeldt netværket, og på 
hver tur deltager normalt 12-15 personer. 

Cykelfællesskaberne på en af de skønne ture.

Supercykelstisamarbejdet
Supercykelstikonceptet udvikles løbende af samarbejdskommunerne.  
I styre- og projektgruppen har Furesø særligt bidraget med oplæg om 
trafik- og mobilitetsplanen for klima, cyklisme, reduktion af trængsel, 
kombinationsrejser samt belysning. 

Klimacykler på kommunens arbejdspladser 
Miljø- og klimaambassadørerne har fortsat fokus på at motivere ansat-
te til at udskifte bilen med cyklen i arbejdstiden. Denne indsats går støt 
og roligt fremad, og for hvert år køres stadig flere km på klimacyklerne 
i stedet for i bil. Men samtidig er der en strukturel udfordring i, at flere 
og flere bruger privat bil, og denne tendens vokser hurtigere end 
indsatsen for at få kommunens ansatte til at cykle. 

Nabogo
Furesø Kommune har indgået en aftale med Nabogo fra 2021. Nabogo 
skal hjælpe Furesø Kommune med at udbrede samkørsel til kommu-
nens virksomheder og borgere. Nabogo har udviklet en app, som nemt 
kan koble personer, der ønsker at samkøre, sammen. Det er gratis for 
brugerne at benytte app’en. Turens pris beregnes efter en fast kilome-
tertakst, som også afregnes gennem app’en. 
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MILJØ- OG KLIMAAMBASSADØRORDNING 

Ambassadørerne er nøglepersoner på kommu-
nens egne arbejdspladser, hvor de igangsætter 
indsatser, der skal indarbejde natur, miljø, klima, 
økologi og affaldssortering i hverdagen. Dette 
arbejde er der fortsat stor interesse for, og am-
bassadørerne på daginstitutions- og skoleområ-
det er i løbet af året blevet kontaktet og blandt 
andet adspurgt om, hvad de ønsker at fokusere 
på i den grønne omstilling, om de har behov for 
økologisk jord til deres højbede og eller materiale 
om affaldssortering. 

Ambassadørernes indsatser for klimarigtig 
adfærd er reduceret betydeligt. Det skyldes, at 
arbejdspladserne tidligere har afholdt mange 
konkurrencer, drevet af en motivation for klima, 
men også af udsigten til en kontant pengepræ-
mie, der var resultat af indsatsen for at spare på 
el, vand og varme, samt gennemførte cykeldage. 
Med afskaffelsen af den kontante pengepræmie 
dalede interessen for at igangsætte Mit klimaan-
svar, Mit klasselokale, Sluk og luk for det overflø-
dige forbrug og Alle Elever Cykler Videre (fra 
oktober til påske). 

Miljø- og klimaambassadørernes indsatser for 
klimarigtig adfærd har tidligere reduceret 
CO2-udledningen markant og dermed skabt en 
besparelse på ca. 3. mio. kr., senest opgjort i 2019 
sammenlignet med 2012. Det må forventes, at 
CO2-udledningen fra den kommunale virksom-
hed vil stige, og at der kommer en stigende 
udgift til el, vand og varme. 

MILJØ- OG KLIMAAMBASSADØR- 
ORDNING 
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Arbejdet i kommunens miljø- og klimaambassadørordning understøt-
tes fortsat på alle kommunale arbejdspladser, skoler, institutioner m.v., 
men hvor der tidligere var afsat et årsværk hertil, som nu er allokeret til 
DK2020, varetages opgaven i stedet af en ansat i fleksjob. 

Miljø- og klimaambassadørernes indsatser 
Generelt er der et stort fokus på økologi og affaldssortering på de 
enkelte arbejdspladser, og ambassadørerne har igangsat mange 
indsatser trods corona:

• Etablering af yderligere 30 økologiske haver, hvor daginstituti-
onsbørn og skoleelever får praksislæring om økologi, natur og 
næringsstoffer –  ofte i samarbejde med den køkkenansvarlige.

• Netværksmøder for de køkkenansvarlige med fokus på indsat-
ser, der kan gøre den økologiske mad i Furesøs køkkener endnu 
mere klimavenlig, sund og velsmagende. 

•  Madspildsforløb over tre uger for 12 6. klasser, hvor eleverne har 
skabt deres egne innovative indsatser for at reducere madspild 
sammen med lokale virksomheder eller lokalt på deres egen 
skole.  

• 10 ambassadører deltog i klimadagene på Værløse Bymidte d. 9. 
september og Farum Bytorv d. 7. oktober, hvor de gav smags-
prøver og delte viden om at lave sund, billig, klimavenlig økolo-
gisk mad og reducere madspild. 

• I Bøgely og Søndersø Børnehuse samler børnene affald på alle 
ture hele året, hvorefter de sorterer det. 

• Næsten alle daginstitutioner har fået beholdere til affaldssorte-
ring inde og ude, og der er fokus på at igangsætte sorteringen 
igen efter corona. For at understøtte den pædagogiske indsats i 
daginstitutionerne er der lavet tre fortællinger om affald, som 
fås som både pixi- og højtlæsningsbøger. For at understøtte 
skolerne er der lavet aftale med Vestforbrændings skoletjeneste, 
som vil bistå skolerne i forhold til at genstarte affaldssortering 
efter corona. 
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SKOLER OG DAGINSTITUTIONER
Naturvidenskabelig vidensdelingsdag
På den naturvidenskabelige vidensdelingsdag kan pædagoger og lære-
re fra samtlige skoler og institutioner i Furesø Kommune deltage i 
forskellige workshops og erfaringsudveksle. Dagen arrangeres og 
afholdes af lederen af Skolelandbruget, lederen af Fiskebæk Natursko-
le, den grønne guide, åben skole playmaker, lederen af børneinstitutio-
nen Bøgely og skolelederen på Lille Værløse Skole. 
Årets emne var ”Ud i det nære”, og deltagerne kunne vælge mellem i alt 
9 forskellige workshops i løbet af de 3 perioder, de var tilgængelige. 
Derudover var der hele dagen 6 forskellige stande med tilbud til skoler 
og institutioner. Frokosten blev afholdt i mindre blandede grupper, så 
der også her kunne erfaringsudveksles, og dagen blev sluttet af med 
musikteaterforestillingen Græshoppesalsa.
Der deltog i alt 78 personer i 2021. 

PR-foldere til daginstitutioner og skoler
Hvert år laver den grønne guide en samlet folder med klima- og miljø-
tilbud til hhv. skoler og daginstitutioner. Alle, der har tilbud til skoler og 
daginstitutioner, byder ind, og den grønne guide samler deres bidrag i 
folderen. I 2021 var der 32 tilbud til skolerne og 18 tilbud til daginstitu-
tionerne.

Leg med miljø
Leg med miljø er et tilbud til daginstitutioner, hvor de kan låne aktivi-
tetskasser inden for emnerne Vand, Energi, Natur og Affald & Genbrug. 
I 2021 er tilbuddet blevet benyttet løbende og mere end i de foregåen-
de år, idet kasserne har været udlånt 10 gange i årets første 11 måneder. 
Kasserne er ligeledes blevet gennemgået, og materialerne er blevet 
opdateret.
En enkelt institution arbejder på at tage Det Minigrønne Flag, der er 
målrettet miljøarbejde inden for et selvvalgt emne, som også formidles 
ud til forældre og andre.

SKOLER OG DAGINSTITUTIONER
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Mit klimaansvar – mit klasselokale 
Fremtidsværkstedet gennemførte i 2021 casen ’Mit klimaansvar – mit 
klasselokale’ i samarbejde med Furesø Kommunes konsulent for grøn 
omstilling. En 5. årgang på én skole, dvs. ca. 75 elever i alt, deltog over i 
alt fire dage som led i teknologiprojektet Teksperimentet. De to første 
dage lærer eleverne en udvalgt teknologi at kende, hvorefter de brin-
ger teknologien i spil i casen ’Mit klimaansvar – mit klasselokale’, hvor 
eleverne skal være med til at undersøge energiforbruget på deres egen 
skole.

Til kamp mod forurening med skodder i naturen 
Fremtidsværkstedet afviklede i efteråret 2021 casen ’Brug adfærdsæn-
dringer til at passe på natur og miljø’ i samarbejde med Furesø Kommu-
nes sundhedskonsulent. Casen blev valgt af to skoler, dvs. i alt ca. 110 
elever. Gennem arbejdet med casen udviklede eleverne prototyper til, 
hvordan man kan begrænse problemet med skodder i naturen. Løsnin-
gerne blev efterfølgende videreformidlet til kommunens sundheds-
konsulent. 

En klasse fra Lille Værløse Skole besøger Fiskebæk Naturskole til projekt  Forskel-Lighed.

Fiskebæk Naturskole
Mange af Naturskolens undervisningsforløb har fokus på grøn omstil-
ling. Bl.a. har man i 2021 bygget insekthoteller, undersøgt vandkvalitet 
og dyreliv i Furesø og det lokale vandhul, haft et nyt forløb om krebs-
dyr, herunder den invasive galiziske sumpkrebs fra Furesøen, arrange-
ret udflugter til Baunesletten for at registrere sommerfugle, og elever-
ne har set kommunens nye tiltag med områder med langt græs og 
blomsterblandinger til glæde for bl.a. violetrandet ildfugl. 
I maj-juni var Naturskolen med i Naturvejlederforeningens Krible- 
krable-projekt Forskel-Lighed om biodiversitet i børnehøjde. Her 
undersøgte ca. 15 1.-3. klasser fra både Furesø, Gladsaxe og Herlev, hvor 
mange forskellige dyr de kunne finde på land og i vand, og skolerne 
kunne (og kan stadig) låne en rygsæk med undersøgelsesudstyr og 
hæfter med hjem til brug i skolens nærområde.
I uge 39 var Naturskolen med i Naturvidenskabsfestivalen Helt vildt, 
hvor den havde ”rewilding af skolegårde”-projekter på skoler, bl.a. 
sammen med Syvstjerneskolens ADHD-gruppeordning. Ifm. Furesø 
Vidensdelingsdag stod Fiskebæk Naturskole for en workshop med 
samme tema samt en udstilling af insektvenlige planter, vandmiljø, 
insekthoteller og uddeling af materialer om, hvordan man med små 
ændringer kan få mere vild natur på legepladser og fællesarealer.
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Skab ny værdi gennem upcycling 
Fremtidsværkstedet afviklede i efteråret 2021 casen ’Skab ny 
værdi gennem upcycling’ i samarbejde med Furesø gen-
brugsstationer. Casen blev valgt af én skole, dvs. i alt ca. 75 
elever, som udviklede prototyper til, hvordan man kan 
genanvende plast i produktionen af nye brugsprodukter. 
Løsningerne blev efterfølgende videreformidlet til Furesø 
genbrugsstationer. 

Miljøjagten 
Dette koncept for hele mellemtrinnet på skolerne består i 
hands-on undervisning om aktuelle og vedkommende 
miljøtemaer i elevernes hverdag. I mindre grupper skal 
eleverne finde løsninger på, hvordan de selv kan handle i 
hverdagen. Eksempler på værksteder har været ”Klimavenlig 
økomad”, ”Hold din cykel klar”, ”Upcycling”, ”Få styr på dit 
CO2” og ”Plastikjagten”.
Som noget nyt kører de grønne guider i Furesø og Allerød 
Miljøjagten både forår og efterår.
I foråret blev Miljøjagten trods corona gennemført på to 
skoler: Lille Værløse Skole i Furesø og Lillevangskolen i 
Allerød. I efteråret blev Miljøjagten afholdt på Blovstrød 
Skole i Allerød, men ikke i Furesø, da den skole, der var en 
aftale med, hoppede fra. Da året var så fremskredent, lykke-
des det ikke at få en aftale i hus med en anden skole i efter-
året. 

Haver til Maver Furesø
Af praktiske og æstetiske årsager og for lettere at kunne 
formidle kredsløb, er en del af skolehaverne ved Skole- 
landbruget flyttet fra den grønne kile og ind på selve 
landbruget. Haverne er på vej til dyrkningsmæssigt at 
overgå til et ”no dig”-system, hvor der ikke bruges maski-
ner i marken, og dyrkningen er mere nænsom over for 
jorden og mikro/makro-organismer. Haverne er også 
tænkt som et showroom til inspiration for alle borgere.
På det lille haveskur ved haverne er der nu etableret et 
grønt tag med stenbedsplanter. Taget har nok ikke den 
store betydning for klima og regnvandsopsamling, men er 
som med haverne et showroom for ”Best Practice” og igen 
til inspiration for borgerne.
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Furesø Innovationsprojekt
På Fremtidsværkstedets årlige innovationsprojekt (FIP) for alle 7. klasser 
i Furesø arbejder eleverne intensivt i en uge på at løse en case stillet af 
en lokal samarbejdspartner. To årgange, svarende til fem klasser eller 
125 elever, fra henholdsvis Lille Værløse skole og Lyngholmskolen (som 
grundet corona nu var 8.-klasser) arbejdede med en case stillet af 
Skolelandbruget. Skolelandbrugets jorde er tiltagende vandlidende, og 
i perioder vanskeliggøres besøg. Samtidig bruges postevand til at 
vande svin og haver med. Derfor blev eleverne bedt om at komme med 
innovative løsninger på, hvordan Skolelandbruget i fremtiden kan 
håndtere de stadigt stigende vandmængder. Det kom der nogle inno-
vative og realistiske løsninger ud af, og allerede ultimo 2021, i samar-
bejde med Park, Vej og Natur, blev der etableret et regnvandsbassin 
med dræn mod basinnet. Rodzoneanlæg vil blive etableret mellem 
grisesti og bassin. 
Der er indkøbt og opsat beholdere til opsamling af regnvand ved 
staldbygningerne. Disse tømmes ad hoc med minilæsser til svin og 
havevanding. Det forventes, at der i 2022 udvikles en mere permanent 
og effektiv løsning inspireret af FIP-projekterne.

Undervisningsprojektet Folkeskolen Cykler
I dette projekt er cyklen tema for et op til 3 uger langt undervisnings-
forløb.  Børnene lærer bl.a. om betydningen af at vedligeholde deres 
cykler (pumpe, smøre og justere). Nogle af børnene bygger cykler ud af 
gamle cykler, mens andre får et boost på deres cykelfærdigheder eller 
beskæftiger sig med motion og kost. Forløbet blev gennemført 2 
gange på Lyngholmskolen i 2021.

Alle Børn Cykler
Alle Børn Cykler er en national kampagne, der løber over 2 uger. I alt 85 
klasser fra 6 af kommunens 8 skoler har været tilmeldt i 2021. Det er en 
fordobling i forhold til 2020, hvor meget få klasser var tilmeldt – for-
mentlig pga. corona – og næsten på niveau med tidligere år. Dog plejer 
alle skoler at være repræsenteret, så der skal nudges lidt ekstra for at få 
de sidste skoler med igen til næste år.
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Alle DaginstitutionsBørn Cykler og den mobile cykelbane
Dette er et af de tiltag, som er blevet nedprioriteret. Daginstitutionerne 
skal selv henvende sig, hvis de ønsker at lave ADBC og låne den mobile 
cykelbane. Der har været én præmieoverrækkelse i første halvår af 2021 
for Alle DaginstitutionsBørn Cykler, og den mobile cykelbane har været 
udlånt 9 gange.

Alle Elever Cykler Videre
Dette er en af de indsatser, der er nedprioriteret. 2020-2021 afholdt fem 
skoler denne kampagne, drevet af lærere og pædagoger, der både 
ønskede, at deres klasser skulle få mere motion og gøre en indsats for 
klimaet. Det var vigtigt, at de kunne få deres præmie ud i klassen, hvor 
pengene i fællesskab blev disponeret, og eleverne på den måde ople-
vede at få direkte ejerskab og indflydelse.  
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Affaldssortering og innovation
Fremtidsværkstedet afviklede i foråret casen ’Affaldssortering’ i samar-
bejde med Vestforbrænding for én skoles 7. årgang, dvs. i alt ca. 75 
elever. Det foregik online pga. corona, og eleverne udviklede forslag til 
prototyper til affaldssortering i deres egne hjem. Løsningerne blev 
efterfølgende videreformidlet til Vestforbrænding. 
Vestforbrændings Formidlingscenter tilbyder en bred vifte undervis-
ningsforløb, som foregår såvel online, indendørs som udendørs på 
Vestforbrænding, på Ballerup Genbrugsstation eller på skoler og 
institutioner.     
På trods af nedlukningerne i 2021 gennemførtes i alt 33 besøg/events 
med tilsammen 819 deltagere fordelt således: 

• 6 besøg med i alt 117 deltagere på Genbrugsstationen 
• 702 deltagere fordelt på 27 aktiviteter på hhv. Vestforbrænding og 

skolerne, herunder også i form af virtuel undervisning og andre 
events som fx grønne dage

Tidligere har skoleklasserne fået en kontant præmie i form af 1 kr. pr. 
cykeldag pr. elev. Selv om kampagnen er omfattende, har kombinatio-
nen af at styrke sundhed og indlæring og muligheden for at tjene 
penge til klasseaktiviteter været et koncept, der skabte tilslutning. 
Denne model kan ikke bruges mere, da klasserne ikke må få pengepræ-
mier til arrangementer. I løbet af 2021 har der været dialog med Stavns-
holtskolen, Solvangskolen, Søndersøskolen og Lillestjernen om, hvor-
dan kampagnen fremover kan motivere eleverne til at tage cyklen i 
skole. Der er imidlertid ikke fundet en ny model, som alle de tidligere 
deltagere har kunnet se sig selv i. Det er således kun Lillestjernen, der 
har lavet aftale om at afprøve en ny variant af Alle Elever Cykler Videre, 
hvor den fælles præmie er en tur til Eksperimentarium.  
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LD Mængden af affald fra husholdninger og genbrugsstationer, herunder 

byggeaffald, fra hele Furesø Kommune er faldet en smule fra ca. 36.000 
tons i 2020 til ca. 35.200 i 2021.
66 % af denne mængde blev genanvendt i 2021. Det er en svag stigning 
på 0,8 procentpoint i forhold til 2020. Mængden til forbrænding er 
faldet tilsvarende.
43,8 % af papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, træ- og madaffald, kaldet 
”fokusfraktioner”, blev indsamlet til genanvendelse fra Furesø Kommu-
ne i 2021. Det er en meget flot stigning på 3,3 procentpoint fra 2020 
(40,5 %), som bl.a. skyldes, at flere sorterer madaffald. 

Størstedelen af kommunens affald – i alt ca. 23.500 tons – indsamles via 
de to genbrugsstationer i Farum og Værløse. Siden 2008 er der årligt 
indsamlet mellem 20.000 og 25.000 tons affald på genbrugsstationer-
ne.

Mængden af restaffald er for nedadgående, i takt med at flere fraktio-
ner indsamles særskilt.

Ca. 70 % af enfamilieboligerne og ca. 60 % af etage- og tæt-lav boliger-
ne fik ved udgangen af 2021 hentet affald i seks fraktioner: mad-/
restaffald, papir-/plastaffald og glas-/metalaffald.

Affaldssortering på kommunens arbejdspladser
Kommunale Ejendomme har bistået Furesø Kommunes arbejdspladser 
med at få opsat materiel til affaldssortering. Grundet corona er affalds-
sortering dog ikke fuldt implementeret alle steder ved udgangen af 
2021. 

Affaldssortering på Farum Bytorv

AFFALD
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I januar var der planlagt et forløb, hvor elever i samarbejde med Farum 
Bytorv og Fremtidsværkstedet skulle hjælpe butikkerne med at starte 
affaldssortering op. Dette blev aflyst grundet corona. Centerlederen på 
Farum Bytorv valgte at gå videre med indsatsen på baggrund af et 
møde med forvaltningen og Vestforbrænding. 

Direkte genbrug og cirkulær økonomi
Kommunen bakker op om det direkte genbrug, som fremmes bl.a. via 
Genbrugsstationerne, Spejdernes Genbrug, Fontænehuset og Repair 
Café Furesø.

Der er opstillet borde på Farum Genbrugsstation, hvor borgere kan 
lægge og tage ting, som kan genbruges direkte. Samtidig kan borgere 
sætte genbrugelige genstande i Spejdernes Genbrugs hjørne af gen-
brugsstationen. Der ventes nyt lovgrundlag for direkte genbrug på 
genbrugspladser i løbet af 2022.

Upcycling af restmaterialer til nye produkter på Fontænehusets designværksted.

På Farum Genbrugsstation er samarbejdet mellem miljø- og klimaambassa-
døren, Buddha Bikes og Vestforbrænding et godt eksempel på cirkulær 
økonomi: Projektet går i al sin enkelhed ud på, at borgerne afleverer cykler til 
genbrug i stativerne foran mandskabshuset. Her henter Buddha Bikes de 
cykler, som de enten kan genbruge direkte eller kan anvende dele fra. Indtil 
udgangen af august 2021 havde Buddha Bikes hentet mere end 80 cykler.

Fontænehuset har fokus på upcycling og har indgået partner-
skaber med lokale virksomheder om at aftage deres restmateri-
aler og har i samarbejde med forvaltningen og flere forskellige 
butikker igangsat en kreativ produktion af smukke brugsgen-
stande af restmaterialerne. Eksempelvis er gulvbrædder til 
udsmidning fra Jem og Fix blevet omsat til 500 klimaemblemer, 
som Stavnsholtskolens miljø- og klimaambassadør uddelte i 
forbindelse med klimaindsatsen ´Mit Klimaansvar – Mit Klasse-
lokale .́ 
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FURESØS NYE DK2020 KLIMAPLAN 
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I 2020 besluttede byrådet i Furesø Kommune at styrke det 
lokale klimalederskab ved at arbejde endnu mere målrettet 
på at fremme den grønne omstilling. Det gælder bl.a. om at 
reducere CO2-aftrykket i kommunen som geografisk område 
samt at styrke indsatser for klimatilpasning. Derfor har Furesø 
Kommune tilsluttet sig DK2020-projektet og i 2021 skabt et 
solidt grundlag for at udarbejde en ambitiøs klimaplan, 
bestående af forpligtende lokale indsatser for CO2-reduktion. 
Indsatser, der lever op til målene i Parisaftalen. Grundlaget er 
skabt ved tidligt at involvere fagpersoner internt og eksternt, 
såvel som alle interessenter og borgere. Med byrådets beslut-
ning om netto nul i 2030 er ambitionsniveauet hævet, og 
derfor bygger Furesøs nye klimaplan videre på de eksisteren-
de planer – blot på et langt mere ambitiøst niveau.

Den Geografiske CO2-kortlægning, der udgør baseline for 
Furesøs DK2020 Plan, er gennemført i samarbejde med 
EA-Energianalyse. 
CO2-udledningen fra el og opvarmning er nedbragt betyde-
ligt siden 1990 som følge af en mindre CO2-belastende 
elforsyning og fjernvarme samt omstilling fra oliefyr til 
naturgas- og fjernvarmeforsyning. Samtidig er udledninger 
fra transport steget i takt med trafikvæksten. 
Se yderligere på furesoe.dk.

FURESØS NYE DK2020 KLIMAPLAN  
FREMTIDENS KLIMA I FURESØ 
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Beregningerne er kvalificeret af fagpersoner i forvaltningen, i forsy-
ningsselskaberne, på Driftsgården og genbrugsstationerne. De har 
også bidraget til at identificere 43 inspirationsforslag til klimaindsatser, 
hvor effekten og prisen pr. ton CO2 er beregnet, og det er tydeliggjort, 
hvem der skal betale. 

De interne og eksterne interessenter er inviteret til at bidrage til Fure-
søs DK2020 Plan med nye klimatiltag og til at kvalificere de eksisteren-
de klimatiltag. Interessenterne er eksempelvis boligselskaber, grund-
ejerforeninger, virksomheder, forsyningsselskaber, kommunens 
fagpersoner og de grønne organisationer. Der er afholdt to møder med 
100 deltagere. 

Historisk drivhusgasudledning opgjort i kton CO2

Figur 11: CO2-udledningen fra Furesø Kommune i 1990, 2013 og 2019. Da CO2-opgørelsen for 2013 
ikke er baseret på CAP-F-metodik, er der en mindre usikkerhed i skiftet fra den ene opgørelses- 
metode til den anden. Kilde: Ea Energianalyse 2021.

Furesøs DK2020 Plan omfavner således handlinger til at opnå målene i 
alle de store planer og en dokumentation af handlingernes klimaeffekt.
Furesøs DK2020 Plan indeholder både nye og eksisterende klimaindsat-
ser, og nye tiltag sættes i gang som del af den eksisterende indsats for 
den grønne omstilling og skrives ind i Furesøs DK2020 Plan. Eksempel-
vis partnerskaber, samarbejder og klimaindsatser med konkrete hand-
linger, der igangsættes, mens planen udarbejdes. 

Der blev i 2021 afholdt flere arrangementer, der favner bredden 
i Furesøs DK2020 Plan: 

•  Klimadage i Værløse og Farum, hvor grøn mobilitet, affalds-
sortering, energi i boligen, strategisk energiplanlægning og 
ikke mindst Vilde haver og Fontænehusets upcycling fik 
stor opmærksomhed. På klimadagene var der også særlige 
aktiviteter, der fokuserede direkte på Furesøs DK2020 Plan, 
nemlig indsamling af borgernes egne klimaideer samt 
frokostworkshops for 40 stadeholdere, som her fik mulig-
hed for at udveksle erfaringer og udvikle ideer. 

•  På Farum Bytorv blev de handlende præsenteret for de 24 
klimatiltag, som Udvalget for natur og klima havde fået 
inden udvalgsmødet i revideret form. Gæsterne kommente-
rede på de 24 tiltag og supplerede med egne ideer.  

• Farum Bytorv og Vestforbrænding udviklede sammen en 
klimaindsats med miljø- og klimaambassadøren på Lyng-
holmskolen i Furesø Innovationsprojekt, hvor Vestforbræn-
ding og Butikkerne på Farum Bytorv sammen ville skabe en 
fælles indsats for at øge affaldssorteringen. Furesø Innova-
tionsprojekt blev aflyst af Corona, men projektet blev 
gennemført, og nu sorterer butikkerne mere. 
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Når Furesø Kommune foretager udbud og 
indkøb, indtænkes miljø og bæredygtighed. 
Dette gælder bl.a. i forhold til minimering af 
emballage og affald. Mange af de store aftaler 
på varer er udbudt gennem SKI (Staten og 
Kommunernes Indkøbsservice), som på vegne 
af de tilsluttede kommuner har afløftet ud-
budspligten. Her stiller SKI grønne emballage-
krav til de forskellige aftaleleverandører. 
Det kan være krav om, at emballage og andet 
materiale skal være PVC- og ftalatfrie, men 
også at leverandøren skal undgå overemballe-
ring. I SKI’s fødevareaftale er der fx stillet krav 
om, at der alene sker stykvis emballering i de 
tilfælde, hvor dette har betydning for pro-
duktets holdbarhed eller kvalitet. Derudover 
kan der stilles krav om, at plast- og papembal-
lage skal bestå af genanvendt plast/pap, 
ligesom SKI kan stille krav om, at leverandøren 
sikrer korrekt affaldssortering af brugt embal-
lage.

Kommunen er tilmeldt Partnerskab for Offent-
lige Grønne Indkøb (POGI), som udvikler 
fælles, bæredygtige indkøbsmål, som med-
lemmerne bruger som afsæt for de individuel-
le indkøbsaftaler.

INDKØB OG VAREFORBRUG 
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Som led i DK2020 er der blevet udarbejdet en ny 
strategisk energiplan i samarbejde med forsynings-
selskaber og nabokommuner. Den anviser vejen til en 
fossilfri energiforsyning i 2035 og peger på en kombi-
nation af fjernvarmeudbygning og individuelle 
vedvarende energiløsninger. Bl.a. synliggøres det, 
hvor i kommunen der er potentiale for yderligere 
udbygning af fjernvarmen, og Vestforbrænding 
arbejder på en mere effektiv udnyttelse af overskuds-
varmen fra affaldsforbrændingen. 
Furesø Kommune, Farum Fjernvarme og Vestforbræn-
ding samarbejder om at undersøge mulighederne for 
at udnytte nye bæredygtige varmekilder og teknolo-
gier, og Farum Fjernvarmes varmepumpe er pt. under 
indkøring.
 
Ifølge EU’s energieffektiviseringsdirektiv skal forsy-
ningsselskaberne sørge for løbende feedback til 
forbrugerne om udviklingen af deres energiforbrug, 
så de gode energivaner bliver understøttet. Furesø 
Kommune stiller viden om energi til rådighed for 
boligejere og boligselskaber i samarbejde med 
Energistyrelsens Spar Energi og på energimarkeds-
pladser. Hele kommunens energiforbrug er opgjort 
med CO2-regnskabet og formidlet til borgerne på de 
to klimadage.

Kommunen bidrager til at udvikle energi- og 
CO2-regnskab for alle danske kommuner og regioner 
og deltager i begrænset omfang i hovedstadens 
klima-VIP-projekt om energibesparelser i eksisteren-
de boliger.

ENERGI
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BYGGERI OG RENOVERING
I 2021 blev der afholdt tre virtuelle 
arrangementer om energirenoveringer 
og muligheder for at søge statens 
puljer for husejere, og på klimadagene 
var der inspiration til klimarenovering 
og energioptimering for boligejere. 

Kommuneplan 21 giver mulighed for, 
at fortætning kan ske i bymidterne. 
Kommuneplanens retningslinjer 
fastlægger, hvordan der kan fortættes i 
Farum og Værløse, herunder hvordan 
bymidternes byrum og stier skal 
indtænkes. Hvordan fortætning kon-
kret kan ske, fremgår af retningslinje 
2.19, som siger, at fortætning skal ske 
ved byomdannelse, bebyggelse på 
udisponerede byarealer og etablering 
af flere etager på eksisterende etage-
boligbyggerier. Derudover kan der ske 
fortætning af grunde på over 2.000 m2 
til åben lav boligbebyggelse. 
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G Der er ikke indarbejdet fortætningsmuligheder for erhvervsområder-

ne i Kommuneplan 21. I forbindelse med kommuneplanen blev det 
besluttet at igangsætte en analyse af kommunens erhvervsområder, 
hvor fortætningsmulighederne vil blive undersøgt. Analysen skal i 
første omgang give input til planstrategien, som udarbejdes i 2022, og 
derefter kan nye retningslinjer for erhvervsområderne indarbejdes i 
den kommende Kommuneplan 24. 

I de lokalplaner, hvor det er relevant, kan der stilles krav om en maksi-
mal tilladt befæstelsesgrad, under hensynstagen til opstigende 
grundvand samt risiko for at forurene grundvand. Der indarbejdes 
altid en henvisning i lokalplanens redegørelse til, at afløbskoefficien-
ter i gældende spildevandplan skal overholdes. 

I forbindelse med arbejdet med implementering af DK2020 vil der 
kunne arbejdes med mulighederne for at have dialog med alle byg-
herrer om at bygge bæredygtigt, eksempelvis at bruge genanvendte 
byggematerialer.

Solceller på Solvangskolen.
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Følgende indsatser blev ikke gennemført i 2021:

Energimarkedspladsen 
Et fællesprojekt mellem Ballerup, Egedal, Lyngby- 
Taarbæk og Furesø kommuner, hvor borgere fra alle 
4 kommuner har mulighed for at komme og høre 
oplæg om energibesparelser mv. og besøge de 
lokale håndværkere, der har stande på markeds- 
pladsen. Energimarkedspladsen afholdes igen i 
efteråret 2022.

Høstmarkedet
Skolelandbruget, Furesø Museerne og den grønne 
guide står bag Høstmarkedet på Skolelandbruget. 
Det plejer at blive afholdt den 3. søndag i august, 
men i 2021 blev det dog aflyst, dels pga. prioriterin-
ger af andre opgaver og dels pga. corona. Det 
planlægges at gennemføre Høstmarkedet søndag 
den 21. august 2022.

Derudover har samarbejdet med borgere, for-
eninger og virksomheder i 2021 været nedprioriteret 
pga. andre opgaver. Der er ikke lavet opsøgende 
arbejde eller blevet opfordret til henvendelser. Men 
naturligvis har såvel foreninger, netværk og borgere, 
der selv har henvendt sig, fået hjælp i form af under-
støttelse og sparring til at realisere deres grønne 
tiltag. 

IKKE GENNEMFØRTE INDSATSER

Den grønne omstilling i 
Furesø har i 2021 fået omtale i 
både landsdækkende nyhe-
der, Lorry, Frederiksborg 
Amtsavis, Økologisk Landsfor-
ening, i Frederiksborg Amts-
avis og Furesø lokalavis. Det er 
særligt Klimafamilierne, 
økologi og madspild samt 
grøn mobilitet, der er blevet 
omtalt. 
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