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1. Velkommen  

 

 Mødet var digitalt over Teams.  
 

2. Referat fra sidst 
 

 Opfølgning af referat fra november 

 140.000 kr. fra 2020 – Pengene er kommet i kommunens store kasse, men 
der er penge i budgettet 2021 til kommende aktiviteter. 
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 Orientering om udskydelse af Verdensmålsfestivalen 
 

o Festivalen er udskudt til efter sommerferien. 
 

 
3. Dagens Tema 

 
V/ Tommy Olsen: 

 

 Pesticid handlingsplan 
 

o Pesticid handlingsplan præsentation (Hans Schmidt). 
 
Ivan Morberg svarede på spørgsmål, hvordan Ishøj Kommune prøver 
at mindske brugen af pesticid i dagligdagen. 
 
Der er nogle kommuner som er giftfrie, de bruger gas eller damp ca. 9 
gange om året for at bekæmpe ukrudt. 
 
Ishøj bekæmper det 3 gange årligt – så de bruger færre CO2 
 
Ishøj Kommune undersøger om man kan købe maskiner, som er el-
drevne. 
 
Hvor meget har vi reduceret brug af pesticider – Til under 5 % i 2020 i 
forhold til 2016. 
 
Hvilke områder skal bare stå uden at blive vedligeholdt for at øge bio-
diversiteten? 
 
Befæstede arealer giver mindre plantevækst og udfordringer med 
regnvand. Der kan arbejdes med permeable overflader. 

                                       
Invasive arter de skal bekæmpes flere gange årligt, her bruger Ishøj 
lidt gift, men også maskiner til at bekæmpe dem med. 
 

o Hvert medlem kan evt. tage informationer med til deres bagland, 
og fremsende supplerende input til Maria inden 8. februar. 

 
o Strategier under Miljøpolitikken 

 
Slides omkring strategier for miljøpolitikken vist.  Punktet er en gennemgang af 
udkast til 2 af de forventede 5 strategier. De to strategier skal behandles på fæl-
lesmøde mellem KMU og TBU i februar. Grønt Råds input fra drøftelser på det-
te møde og evt. supplerende bemærkninger videregives til politikerne i forbin-
delse med deres drøftelser. 

                       (Alle bemærkninger er opsamlet i særskilt dokument,) 
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Desuden forventes det, at Grønt Råd involveres igen, når der skal udarbejdes 
konkrete handleplaner og aktiviteter.                          
 

 
 

o Klimatilpasningsstrategi præsentation (Cæcilie Færch). 
 

Se slides på præsentationsmaterialet (vedhæftet som bilag) 
Grønt Råd havde bl.a. nedenstående kommentar og input: 
 
Nybyggeri i kommunen, hvorfor bliver der lavet så meget betonbyggeri, 
kan der ikke tænkes flere blomster, og andet grønt ind. 
 
Kommunen kunne sende plante frø ud til borgerne. 
 
Opmærksomhed iht. afvanding i klimaparken (lille erhvervsområde) 
Blå værdier vand – grønt er planter 
I lokalplanerne står der hvor meget man må befæste, bebyggelsesstør-
relse af hus, så borgerne tænker over nedsivning af regnvand. 
Forslag om at orienterer borgerne mere om dette. Hvad har de ansvar 
for, og hvad kan de selv gøre.  
Man kan håndtere regnvand på egen grund og opnå større biodiversi-
tet, selv om man ikke får penge for at koble sig af kloaknettet. 
 
Dræn asfalt, ville det gøre nedsivning af regnvand bedre. 
 
Vandpumpe i grønne områder, som børnene kan lege med, eller flere 
motionsredskaber i det fri. 

 
o Hvert medlem kan evt. tage informationer med til deres bagland, 

og fremsende supplerende input til Maria inden d. 8. februar. 
 

o Mobilitetsstrategi præsentation (Laura Bøndergaard Andreasen 
på video)    

 
Skal busserne have en bedre kørselsplan, så de kører til senere på  
aftenen, så borgerne bruger de offentlige transportmidler mere. 
 
Flexordning – kan alle bruge, man skal bare tilmelde sig. 
 
Delebiler, sammenkørsel for borgerne. 
 
En bænk hvor borgerne kan blaffe, så de får kørselsmulighed ex til  
Torslunde og landsbyen osv. 
 
Flere cykelstativer ved stationen, med hegn og lås. 
 
Cykelværksted, så det er nemt for borgerne at få hjælp til at lappe sin            
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                                     cykel. 
 

o Hvert medlem kan tage informationer med til deres bagland, og 
fremsende supplerende input til Maria inden d. 8. februar. 

 

 

 

4. Aktiviteter 
 
Arbejdsgrupper 
 

 Affald (Anita, Jette, Tommy, Preben, Pernille) 
 

o Orientering om kommunens mulighed for at yde tilskud til af-
faldssortering i boligområder – Det kan ikke lade sig gøre jf. 
affaldsbekendtgørelsen. 
 

o De små genbrugsstationer må andre godt bruge, hvis bolig-
foreningen giver tilladelse til det. 
 

 

 Kommunikation (Tommy, Jette, Preben Hansen, Erik, Torben Davids) 
 

o Intet nyt 
 

 Klima- og Miljøpris 2021 (Jette, Erik, Henrik Hansen, Arne, Kurt) 
 

o Mediedækningen og ansøgningen til prisen kommer først ud i midten 
af marts, efter offentliggørelse og ansøgningsfristen af Klimapuljen er 
passeret. 
 

 Klimapuljen 2021 (Erkan, Arne, Preben Kok) 
 

o Thomas har lavet en kommunikationsplan, ansøgningen og en pres-
semeddelelse kommer ud i medierne fra fredag d. 29. januar. Grønt 
Råd må gerne dele opslaget og tagge Grønt Råds medlemmer på 
Facebook opslaget, så orientering om Klimapuljen kommer ud til 
mange. 

 

 Transport (Henrik Hansen, Jette, Tommy, Arne) 
 

o At cykle er en kultur, en vane – Cykelår 2021 – Kommunen skal sæt-
te ekstra ordinært ind på, at alle børn skal lære at cykle, stille cykler 
til rådighed. 

o Skoleklasserne som skal på tur, skal cykle ex til biblioteket eller 
svømmehallen. 

o Det skal være trygt at cykle, forældre føler ikke at børnene er sikre 
ved at cykle på stier og veje. 
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o Gode parkeringsforhold til cykler, så man kan sikre sin cykel, ex i af-
låste skure. 

o Adgangsforholdene skal være lige til, god belægning på alle stier og 
veje. 

o Cykler og biler skal have lige rettigheder i ex i rundkørsler. 
o Skal arbejdsgruppen gøre mere, for at hjælpe kommunen ved cyke-

lår 2021? 
 

Ovenstående er transportgruppens input til Ishøj Kommunes cykelår i 2021, 
som Grønt Råd tilsluttede sig. 
Aftalt at administrationen bringer input med til KMU og TBU. 
Grønt Råd vil gerne spørges til råds i forbindelse med aktiviteter til cykelåret 
eller konkrete tiltag.  
 
Transportgruppens medlemmer tilbød at mødes med mobilitetsgruppen iht. 
det videre arbejde med Mobilitetsstrategien jf. pkt.3 på dagsordenen. 
  
 

 Trafikstøj/Støjvold generelt (Henrik Kjølberg, Svend, Kurt, Preben) 
 

o Intet nyt 
 

5. Orientering 
 
Kort orientering om dagsordenssager, se KMUs dagsordenssager på 
https://ishoj.dk/dagsordener-og-referater 
 

Orientering 
 

December 2020/januar 2021  
 

 Risikostyringsplan for Ishøj omhandler øget vandstande, højere diger,  
rekreative områder i strandparken - EU LIFE projekt – Den skal i høring i 6 
mdr.  
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-16-12-2020 
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-20-01-2021 
 

 Opfølgning af implementering af affaldssortering i kommunens ejendomme 
Det går fint med de kommunale institutioner, der skal til at sortere i 10 frakti-
oner – Implementering har dog været begrænset af covid19 rammerne, så 
nogle aktiviteter kan først gennemføres i 2021, herunder fokus på sortering i 
foreningshusene. 
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-16-12-2020 
 

 Tillæg 6 Spildevandsplan 2014-2022 – Ørnekærs Vænge 
Nye etageboliger, nye ældreboliger, der kommer en regnvands sø i området 
til at aflede regnvandet. 
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-16-12-2020 
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 Ishøj Varmeværk omkonvertering af gas og olieområder til fjernvarme 
Der arbejdes på et beslutningsoplæg til KMU/Byrådet om mulighederne for 
at udvide fjernvarmen i Ishøj. Dette sker i samarbejde med VEKS.  
Grønt Råd orienteres om dette oplæg.  Det kan foregå samtidig med et var-
metema, som Grønt Råd aftalte for et af de kommende møder. 
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-16-12-2020 
 

 Energiprogrammet, afrapportering og handleplan 
Det handler om aktiviteter og handleplan for de kommunale ejendomme. 
Grønt Råd vil på et passende tidspunkt gerne have en orientering om dette 
arbejde, og evt. bidrage med input til tiltag. 
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-20-01-2021 

 

 Indkøb af 8 nye elbiler til hjemmeplejen. Grønt Råd havde input til opmærk-
somhedspunkter iht. etablering af ladestandere, f.eks. tidsbegrænsninger og 
intelligente ladestandere. 
 

6. Møder i 2021 
 

 25. marts måned, udvælgelse af borgere, der skal have en del af  
Klimapuljen 

 Torsdag d. 22. april 

 Torsdag d. 23. september 

 Torsdag d. 2. december 
 

7.    Eventuelt, nye temaer samt drøftelser 
 

 Lapning af cykler – Hvordan gør vi det? Skal Grønt Råd have en stander 
til Verdensmålfestivalen. 
 

 Fjernvarme samt varmepumper som et tema? Her vil Kim Larsen fra  
Varmeværket kunne fortælle Grønt Råd om det. 
 

 Energiprogrammet, afrapportering og handleplan (separat oplæg) 
 

 


