
Referat 2025 klimakonference d. 28. september 2021 i teatersalen i Valby Kulturhus 

58 deltagere fra Lokaludvalg, Miljøpunkter og forvaltningen, deltagerinformation kan rekvireres 

Referent: Trine Lætgaard Hansen 

 

Michael Fjeldsøe, Formand for Valby Lokaludvalg: 

Bød velkommen og gennemgik programmet. 

Lokaludvalgene kan være med få klimadagsordenen til at lykkes fordi vi er tættere på borgerne. 

Lokaludvalgene kan gå sammen om at løfte planen. 

Børnene i Plantekoret og Solsikkekoret fra Søndre Sogns klimakor sa g ”Pla et B” og ”Vi skal pla te et træ”  

 

Anton, Sofus og Atlanta fra Ungeråd CPH 

Eksisteret siden 2017, 35 unge i alderen 12-20 i ungeråd. Eget sekretariat i ABU under BUF. Kan lave 4 

indstillinger til BR om året.  

Vælger 3-4 indsatser de gerne vil arbejde med. (se vedhæftede slides) 

 Grøn Folkeskole 

 Bedre seksualundervisning 

 Metal sundhed 

 Gratis hygiejneprodukter på KKs offentlige toiletter 

Ungerådets klimaudvalgs 7 krav: 

1. Bæredygtighed skal ind i alle fag. Konkrete løsninger skal findes af en taskforce bestående af 

relevante aktører. F.eks kan man: læse klimalitteratur i dansk, lave plantebaseret mad i 

madkundskab eller regne på CO2-kvoter i matematik. 

2. Alle skoler skal have et grønt råd, der fungerer side om side med elevrådet. Det grønne råd kan 

ligne det som Grøn Skole-skolerne har nu. 

3. Der skal være et grønt valgfag. Det skal være for de elever der vil lære endnu mere. Her er der er 

meget at hente i Klima Ambassadør Uddannelsen. 

4. Der skal være grønne fysiske læringsrum: dvs. naturen skal indgå direkte i undervisningen. Det 

behøver ikke være på selve skolen, men også udflugter kan det samme. (Her menes der altså ikke 

bare en eller to udflugter om året.) 

5. Lærerne skal opkvalificeres til at varetage klimaundervisning. Det er vigtigt deres timer købes fri. 

6. Der skal være flere grønne forløb og klimaforløb i Åben Skole. 

7. Skolerne skal mindske deres økologiske fodaftryk fra samtlige aktiviteter. 

Unge kan – unge vil 

Er det de unge der er problemet? Nej det er de unge er og bliver påvirkede af klimakrisen 

Taler vi for døve ører? 



Det hele skal nok gå – NEJ! - vi bliver nødt til at gøre noget! De unge er trætte af lappeløsninger – trætte af 

toksisk positivitet. Olien bliver ikke grøn fordi den er pumpet op med grøn energi. 

Mere fokus på at gribe de bolde som de unge kaster op. Vi vil tages seriøst, inddragelse skal faciliteres, 

Unge skal repræsenteres i systemet. Det er svært at engagere de endnu-ikke engagerede. 

 

Vanløse Lokaludvalg: vil gerne have Ungerådet til at komme på besøg.  

Karina: BR tager forslagene fra ungerådet seriøst. Bedre succes end BR-medlemmers forslag. 

 

Charlotte Korsgaard, Enhedschef Klimasekretariatet: 

”Det er utvetydigt, at menneskelig påvirkning har forårsaget opvarmning i atmosfæren, oceanerne og 

landjorden.” IPCC’s 6. tilsta dsrapport  (se slides) 

Det er menneskelig påvirkning der betyder at temp. Stiger og Temp. vil fortsætte med at stige. Borgerne i 

Danmark har et forholdsmæssigt højt klima fodaftryk. (DK ligger på 5. og 7. plads: se slides) 

2025 klimaplan – 2009 første klimaplan. Minus 20% co2 i 2015 – målet blev nået. Vi er nu i sidste roadmap 

– CO2 neutral i 2025 

Hovedspor nu: Energiforbrug, Energiproduktion, Mobilitet, KK som virksomhed. (se slides) 

Klimapjece udgivet der ka  hjælpe borger e ”såda  gør du e  forskel for kli aet”. Sorter dit affald, udnyt 

varmen, grønne transportformer, udnyt solenergi – Potentiale kort på kk-kort. 

Klimataskforce – arbejder på at få klimatiltag ud til boligforeninger og borgere. Her kan man mødes og lave 

partnerskaber. Puljer til energioptimering i bygninger. 

 Budget 2022 – hvad fik klimaet? 

 Nedsættelse af hastigheder 

 Omstilling af 5000 p-pladser 

 Grønne arbejdsmaskiner 

 Forlængelse af klimasekretariatet 

 Energistrategi for kommunens egne ejendomme 

 Øget genanvendelse af erhvervsaffald. 

Hvad skal der ske efter 2025? i 2023 skal der fremlægges ny klimaplan mod 2035. halvering af CO2 fra 

borgernes forbrug og kommunes ejendomme. Ny klimaplan opnåede ikke midler i budgettet 

Fremadrettet proces: 3 målsætninger 

 Baseline analyse af CO2  

 Borgerinddragelse 

 Scenariaanalyse – mulige reduktionspotentialer og realistiske delmål, 

 

Det er muligt at nå målet om CPH CO2 neutralt i 2025, men vi har travlt  



 

Amager Vest: Ernst Frandsen: Hvordan beregnes negativ udledning?  

Charlotte: Carbon Capture teknologien udtager CO2 af atmosfæren og lagrer den. Hvis det er co2 neutral 

biomasse der afbrændes giver det en negativ udledning 

Bo fra Valby: Kan vi nå 2025 mål om neutralitet uden at tage biltrafikken? Vi kan ikke regne med tallene – 

biomasse er IKKE neutral. 

Charlotte: Biomasse er tidligere regnet som CO2 neutral – BR ved godt det er en udfordring. 

 

Per Vamdrup – Bispebjerg: Samme mål som i 1972 efter første klimakrise. Hvorfor ikke flere vindmøller? 

Anders Jensen Nørrebro: Kun 1 procent af elforbrug dækkes af vindmøller. Hvorfor har vi ikke flere 

solceller? 

Charlotte: Målene stammer tilbage fra 2012 – der arbejdes på flere solceller. 

 

Vanløse Lokaludvalg: Har I taget nye muligheder for filtre på dieselbiler med i overvejelserne? 

Charlotte: Ja, det er pres fra København gør en forskel. 

 

Klaus Mygind og Karina Vestergaard, BR: 

LU og Miljøpunkters roller og opgaver: Energirenovering i den gamle boligmasse, Bylivsgader, begrønning, 

affaldshåndtering, borgerbudgetter. 

Energioptimering og udfasning af biomasse. Flertal i BR vil udfase biomasse. I 2027 udløber 1. aftale med 

biomasseaftale. En vigtig lokal opgave. (se slides) 

Bylivsgade: Budget 22 bevilliger penge til ca. 10 projekter. Det decentrale KBH er vigtige som katalysatorer i 

processen. 

Karina Vestergaard: Det kan lyde som om der ikke er brug for flere initiativer – men det er der. Der er brug 

for vindmøller og solceller udenfor København. LU har stor mulighed for at påvirke det der sker lokalt – give 

borgerne mulighed for at tage initiativer. Hvordan får vi skolerne med. Hvilken by vil vi bo i?  Det virker hvis 

LU står sammen og har gode ideer. 

 

Jan Andersen, Miljøpunkt Nørrebro: Mangler bindeled mellem initiativer fra borgerne og BR. Hvis der skal 

skabes en tillid, skal der være forståelse for, at gode initiativer kan komme nedefra.  

Karina: Forpligtelse hos BR til, at der skal stilles krav til at der lyttes til LU. Borgerbudgetter kan være vejen 

til at LU kan gøre mere. Vi tager den op igen til næste budgetforhandling. Vi er ikke glade for beslutningen 

for Stengade. 

 



Marianne: Indre by og Chr. Havn:  Vi savner at boldene bliver grebet. Elbiler i busbaner, baner for bilerne 

med flere personer i. 

Klaus Mygind: Den danske trafikkultur er mærkelig. Vi står i stampe med trafikreduktion i København. 

Presset nedefra er vigtigt. 

 

Vanløse Lokaludvalg: Lyder godt med inddragelse og projekter nedefra – men det bliver alt for ofte afslag. 

Demokratisering af klimaprojekter. 

Karina, Nørrebro: Hvordan vi sige, at vi er CO2 neutrale, når der stadig er 11-17 tons i vores samlede 

forbrug? Kan vi skrue op for Carbon Capture? 

Karina Vestergaard: Carbon Capture er en overgangsidé. VI skal ændre vores forbrug. Flere Lokaludvalg kan 

gå sammen for at pege på trafikløsninger, så parkeringsudfordringen ikke flyttes over i den næste gade. 

Civilulydighed er OK – kan pege på hvor der er muligheder. 

 

Henrik Palsmar, Formand for Miljøgruppen Valby Lokaludvalg 

Det ville være nemt, hvis vi bare kunne skyde skylden på alle de andre – men vi gør faktisk alt muligt. Vi er i 

en unik position, hvor vi kan få borgerne med ombord og projekterne til at komme fra undergrunden. 

Hvordan kan vi arbejde sammen om de gode initiativer? Fx når Frederiksberg kommune sørgede for at 

Roskildevej blev lavet to-sporet – hvor flytter trafikken sig hen? 

Tak til de unge for ”toksiskpositivisme” – et dejlig ord. 

Vi skal bruge hinanden på tværs. Miljøpunkt Østerbro – skoleforløb. Valby har købt 15 forløb hos Østerbro. 

Godt hvis vi kan trække på hinanden gode ideer og erfaringer. Vigtigt at være lavpraktisk.  

Vi skal have modet til at sige, at det er os der har fat i borgerne. Vi skal arbejde sammen på tværs af 

bydelsgrænser, for at lave det større projekter. (se slides) 

 

Dorthe Eren, Valby Lokaludvalg Sekretariat:  

Bydelsplaner til næste år. Skal handle om det som vores borgere synes de skal handle om. Men vi kan også 

godt have en idé om det. 

Eksempler på bydelsplansprojekter. (se slides) 

Næste gang bliver formen mere fri – kan vi blive enige om at have fokus på 2025 målene i 

bydelsplanenerne? 

 

Ungeråd: Vigtigt at inddrage de unge kontinuerligt, og ikke kun en gang i mellem. Ungeinddragelse skal 

være en aktiv proces – det skal ikke bare være en workshop. 

Michael Fjeldsøe: Vi skal have en samtale om ideer til projekter vi kan arbejde sammen om. 



Miljøpunkt Østerbro: Samarbejde om trafikøer i hele byen. 

Indre by LU: vi kan genbruge hele vores bydelsplan – der er ikke noget af der er kommet igennem. 

Tryghedsundersøgelse kunne ikke handle om utryghed i trafikken. Interessant hvor langt bilerne kører, ikke 

så meget hvor mange der er.  

Annika Agger RUC: Forsker i hvordan kommunerne kan samarbejde med borgerne. Læringslaboratorier: 

civilsamfundet/forskere, Vi skal gribe ud efter hinanden og lave nogle tematiske ting. Faciliterede forum. 

Ingolf Vanløse: Mange vilde have i villakvarterer. 

Micheal Fjeldsøe: Vi kan tale både med politikere og embedsmænd. Det er en styrke. Tiltag i miljøgruppen 

er altid billigere – lavpraktiske. 

Vanløse: Nedsættelse af priser i den offentlige transport. 

Per Vamdrup, Bispebjerg: hvordan understøtter vi større lokal ansvarlighed? Helhedsplaner i bydelsplaner? 

Mads, Miljøpunkt Amager: Dejligt arrangement. Vi holder Demokratidag Amager – mange boder og 

deltagere og god debat.  

Pia: Brønshøj-Husum LU: Tak for invitationen – I er et godt forbillede. Hvad skal der stå i bydelsplanen? – 

samarbejde kan give en god synenergi! Bydelsplanen kan give konkurrence mellem bydelene – hvem kan 

samle flest skodder? 

Kommentar: App der kan hjælpe til at huske gode vaner – kan bruges til dyste LU imellem: 

https://www.un.org/en/actnow 

 

Michael Fjeldsøe:  Håber I lige vil bruge nogle minutter efterfølgende på at tale med hinanden, når der nu 

er kommet så mange. 

 

Henrik Palsmar:  

Opsamling: KBH når strukturelt sit mål om CO2 neutralitet i 2025. Vi skal udbrede den fortælling. Men vi 

skal videre mod 2035 planen, hvor det er vigtigt at have borgerne med ombord. Her må vi have et 

formaliseret samarbejde mellem LU. Evt. klimafestival der ruller mellem bydelene. Det er givtigt at mødes 

på tværs. 

Fælles LU-møde i foråret 2022 om input til Bydelsplaner. 

Hvem vil arrangere konference i 2022? (Kontakt gerne Valby Lokaludvalgssekretariat for deltagerlister etc.) 

 

Der blev netværket i Teatergangen: 

 

Tak for i aften. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Factnow&data=04%7C01%7C%7Cdd461362678a473e6ad608d98343f0c6%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637685150079879068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C1LIOYxO%2FPtEmpXweDGxgYHcsFC06XpQJ5tcb1zOc4I%3D&reserved=0

