
Offentligt Miljørådsmøde om Grøn omstilling den 13. juni 2016 i Orbit-salen, 

Galaxen, Værløse 
 

Til stede: 30 borgere, heraf 6 byrådsmedlemmer; 1 oplægsholder og 2 fra forvaltningen. 

Ingvar Frier, formand for Miljørådet i Furesø Kommune, bød velkommen. 

Søren Nors Nielsen, Aalborg Universitet i København og Mittuniversitetet i Östersundholdt holdt oplæg 

med afsæt i betragtningen, at ressourcerne på kloden er endelige. Oplægget findes på: 

www.furesoe.dk/miljoeraadet  

Efter pausen bad Jane Lindum, Miljørådets forretningsudvalg, bordgrupperne om at udpege emner/ 

initiativer til grøn omstilling, som man selv kan tage ansvar for at gennemføre, eventuelt i samarbejde med 

andre parter. Grupperne drøftede bl.a., hvad der er vigtigst at gøre/ ændre lokalt, hvilke kvalifikationer der 

skal i spil for at gennemføre ændringen samt hvilken vejledning/ penge, det vil kræve. 

Gruppedebatterne resulterede i følgende forslag: 

• Undgå at bruge naturen til byggeri/ stoppe urbaniseringen af åbne arealer 

• Tænke grønt, i stedet for at tænke vækst 

• Melde sig ind i politiske partier, der er grønne 

• Mindske transporten til arbejdsplads, ved at indrette fælles mødesteder decentralt, i stedet for at 

pendle til København 

• Kurser i klimavenlig madlavning, med fokus på råvarer og el- og vandforbrug, til grundejerforeninger, 

boligselskaber mv. 

• Opmærksomhed på husholdningernes energiforbrug, som er forholdsvist stort 

• Investeringer i grøn energi 

• Øge investering i grøn energiforsyning 

• Intelligent el-afregning, udjævning over døgnet 

• Opmærksomhed på, at industriområder og nogle lokalsamfund ikke er tilknyttet fjernvarmenettet 

• Øge anvendelsen af varmepumper og solenergi 

• Øge anvendelsen af regnvand 

• Opmærksomhed på at efterlade kloden og kommunen i bedre stand til børn og børnebørn 

• Lokalplaner med grønne, restriktive krav 

• Konkrete krav om bæredygtigt byggeri, f.eks. i Sydlejren og på Bybækgrunden 

• Krav/ incitamenter i bygningsrenovering (bolig-job-ordning) 

• Incitament struktur, bl.a. til at fremme affaldssortering (differentierede afgifter) 

• Krav til embedsmænds viden og interesser 

• Fokus på lokalt producerede varer 

• Kommunale el-biler (norsk lovgivning) 

• Forbud mod sprøjtning og miljøgifte 

Jane Lindum sluttede af med at opfordre alle til at sende flere miljøvenlige idéer til en af hendes 

mailadresser: lindum@post2.tele.dk; festjane@gmail.com 


