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Det lokale miljøarbejde ved Miljøpunkt Amager
”Det er i hverdagen at balancen mellem samfund og miljø skal skabes”. Sådan meget kort kan Miljøpunkt
Amagers arbejde beskrives. Miljøpunkt Amager er sat i verden for at forbinde det enkelte menneskes
dagligdag med de globale miljøudfordringer. Om det er klimaforandringer, forurening af havene, eller
manglen på rent drikkevand, så findes der helt lokale svar, som kan medvirke til at løse disse
miljøudfordringer. Det er Miljøpunkt Amagers opgave at finde og vise disse svar.
Denne årsplan beskriver hvordan Miljøpunkt Amager arbejder på at skabe konkrete løsninger i hverdagen.
Løsninger der gør det muligt for borgerne på Amager at bidrage positivt til at imødegå miljøudfordringer på
både lokalt og globalt plan. I Miljøpunkt Amager tror vi ikke på løftede pegefingre. Vi tror i stedet på, at alle
gerne vil bidrage til at løse miljøudfordringerne, hvis de får muligheden.
Miljøpunkt Amagers vision
Miljøpunkt Amagers vision er at alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling. Heri ligger et
ønske om at Amager bliver en grønnere, sundere og smukkere del af København.
Miljøpunkt Amagers opgave
Det er Miljøpunkt Amagers opgave at bidrage til at børn, voksne, institutioner, skoler, boligforeninger,
grundejerforeninger og virksomheder på Amager bliver opmærksomme på deres miljøpåvirkninger, ser
dem i en større sammenhæng og får redskaber til at påvirke dem i en positiv retning. Miljøpunktet skal
motivere til aktiv deltagelse i udviklingen mod en bæredygtig udvikling.
Miljøpunkt Amagers udgangspunkt er lokalt med øje for regionale, nationale og globale sammenhænge.
Der arbejdes ud fra miljømæssig bæredygtighed, men miljøpunktet har et helhedssyn på bæredygtighed,
som også omfatter økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle elementer. Det vil sige, at
Miljøpunkt Amager ikke tager initiativ til projekter, som ikke har en miljømæssig dimension, men omvendt
gerne deltager, hvis projektet er bredere funderet end blot miljømæssigt.
Miljøpunkt Amager skal synliggøre og forstærke handlemulighederne og bidrage til at identificere og
overvinde barrierer for en bæredygtig udvikling. Handlemulighederne styrkes bl.a. gennem lokal dialog,
opbygning af netværk og formidling af relevant viden og andre kompetencer.
Miljøpunkt Amager ser sig selv som et lokalt laboratorium for bæredygtig udvikling. Et konkret sted hvor
man kan bringe sin idé hen, få information om miljøforhold, hjælp til idéudvikling, kontakt til
samarbejdspartnere og i sidste ende realisere konkrete miljøinitiativer.
Hvad er Miljøpunkt Amager?
Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse, der har det overordnede ansvar for
Miljøpunkt Amagers arbejde. Hovedparten af Miljøpunkt Amagers midler kommer fra lokaludvalgene på
Amager. Prioriteringerne i Miljøpunkt Amagers årsplan er derfor stærkt forbundet med prioriteringerne hos
lokaludvalgene på Amager.
Miljøpunkt Amager dækker de områder på Amager som hører under Københavns Kommune.
Samarbejdet med lokaludvalgene på Amager
Udover udarbejdelsen af årsplanen, er der en tæt forbindelse mellem det daglige arbejde i Miljøpunkt
Amager og i lokaludvalgene på Amager. Miljøpunkt Amager understøtter så vidt muligt arbejdet i
lokaludvalgene og giver input til lokaludvalgene i sager hvor Miljøpunkt Amager har særlig viden og
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kompetencer. Det er også væsentligt at Miljøpunkt Amager bidrager til lokaludvalgenes arbejde med
bydelsplaner og lignende. Miljøpunkt Amagers arbejde er målrettet realiseringen af lokaludvalgenes
bydelsplaner.
For at systematisere samarbejdet og give lokaludvalgene en bedre føling med arbejdet i Miljøpunkt
Amager, bliver der afholdt kvartårlige koordineringsmøder mellem repræsentanter fra lokaludvalgene og
Miljøpunkt Amager.
FN’s verdensmål – også en lokal opgave
Omdrejningspunktet for Miljøpunkt Amager er at understøtte FN’s Verdensmål, vedtaget af FN’s
generalforsamling i 2015.

Det er ikke alle målene som der har direkte relevans for Miljøpunkt Amager arbejde i et lokalt perspektiv,
men særligt følgende mål er på forskellige vis integreret i Miljøpunkt Amagers arbejde:
MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt
anstændigt arbejde til alle.
MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte
innovation.
MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
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MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt
skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
Verdensmålene vil blive brugt som indikatorer for om Miljøpunkt Amager har været i stand til at realisere
målsætningerne i årsplanen for 2018.
De enkelte projektområder i årsplanen vil på forskellige vis rumme en eller flere af verdensmålene og der
forestår en opgave i at sikre en mere konkret og lokal forankring af verdensmålene på Amager i løbet 2018.
Københavns Kommune har i 2017 vedtaget en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene.
Handlingsplanen skal nu følges op af mere konkret indhold og Miljøpunkt Amager vil gå foran og vise
Københavns Kommune hvordan verdensmålene i praksis kan realiseres på lokalt plan.
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Årsplanens indhold
Årsplanen er inddelt i Prioriterede projektområder og Aktiviteter & mindre projekter.
Prioriterede projektområder
Kernen i årsplanen er de prioriterede projektområder. Det er her den strategiske prioritering af
miljøarbejdet foregår. Indenfor de prioriterede projektområder gør Miljøpunkt Amager en særlig indsats for
at skabe resultater og opmærksomhed om det lokale miljøarbejde. Indsatsen indenfor de prioriterede
projektområder foregår ofte over en længere årrække og involverer bl.a. arbejde med at hente ekstern
finansiering gennem offentlige og private fonde.
Miljøpunkt Amager er projektejer og ansvarlig i udvikling og igangsætning, men perspektivet er gerne at
projekterne på sigt kan blive selvbærende og leve videre uden Miljøpunkt Amagers direkte involvering.
Dette kan f.eks. ske gennem etablering af selvstændige foreninger, nye selvbærende økonomiske
organiseringer eller andre former for samarbejder med eksterne partnere. For at anvende ressourcerne
bedst muligt, er det nødvendigt at arbejde med et begrænset antal projektområder om året. Prioriteringen
af projektområderne sker i samarbejde med lokaludvalgene på Amager.
Beskrivelsen af projektområderne er opbygget med udgangspunkt i
•
•
•
•

Baggrund og relevans (beskrivelse af overordnet formål med indsatsen og hvorfor arbejder vi med
det)
Status for området (beskrivelse af hvad sker der på området, hvilke udfordringer der skal løses, og
hvad har vi eventuelt gjort før på området)
Overordnet projektbeskrivelse og operative mål (beskrivelse af selve indsatsen, metode(r),
opdeling i eventuelle underprojekter, og beskrivelse af valgte og potentielle samarbejdspartnere)
Succeskriterier (beskrivelse af konkrete forventede aktiviteter og hvornår indsatsen som er
realiseret)

Aktiviteter & mindre projekter
Miljøpunktet vil i begrænset omfang også arbejde med enkeltstående aktiviteter og andre mindre
projekter. Dette dels af hensyn til den generelle borgerbetjening og dels fordi der kan vise sig muligheder
og potentialer i forhold til fremtidige aktiviteter og eksterne støtte- og fondsmidler.
Derudover har Miljøpunkt Amager over årene opbygget særlige faglige kompetencer, som går på tværs af
de forskellige projektområder eller ligger udenfor de aktuelt prioriterede projektområder. Det er vigtigt at
Miljøpunkt Amager vedligeholder sin indsigt og viden på flere specifikke fagområder, samt har et godt
overblik over de generelle tendenser i miljøspørgsmålet.
Miljøpunkt Amager bistår desuden i begrænset omfang lokaludvalgene med opgaver i relation til politiske
processer på miljøområdet, herunder borgerinddragelsesaktiviteter i konkrete miljøpolitiske sager.
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Mad & Bæredygtighed
Arbejdet med Mad & Bæredygtighed fokuserer på vores forbrug af mad, som er en af de største kilder til
forurening (transport, arealanvendelse, sprøjtegifte etc.), og det har til formål at skabe bæredygtige
handlemuligheder for både producenter og den enkelte forbruger på Amager. Indsatsen sigter bl.a. på at
skabe bedre rammebetingelser for lokale virksomheder, der producerer fødevarer lokalt på Amager, og
som søger at afsætte lokalt producerede fødevarer samt overskudsfødevarer fra detailhandlen
Status
Hvad mad er, hvor det kommer fra og hvordan det påvirker miljøet? Det er i stigende grad spørgsmål der
optager borgere i storbyen. Lokalt på Amager kan vi f.eks. se det i salget af økologiske fødevarer fra
detailhandlen, interessen for egen dyrkning, indsatsen mod madspild og efterspørgslen på lokale
fødevareprodukter. Også i Københavns Kommune er der en erkendelse af, at fødevarer er noget en
kommune skal forholde sig til. Det ses bl.a. i indkøb af økologisk mad til daginstitutioner og en borgerrettet
kampagne mod madspild.
Miljøpunkt Amager kan gøre en forskel på området ved at løfte den lokale dagsorden. Det drejer sig i særlig
grad om at aktivere de lokale fællesskaber, virksomheder og organisationer, der ønsker at gøre en indsats
for at bæredygtig og lokal fødevareproduktion også er noget der sker på Amager. Med en mangeårig
indsats for byhaver, grønne byrum, frugtlaug og madspild har Miljøpunkt Amager en særlig viden og indsigt
på området, som vil skabe stor lokal gennemslagskraft og løfte indsatsen et højt fagligt niveau.

Lokal Mad på Musiktorvet 2017

Lokal Mad på Musiktorvet
Et særligt omdrejningspunkt for arbejdet med Mad og Bæredygtighed er afholdelse af Lokal Mad på
Musiktorvet, der vil foregå én gang i forsommeren (maj/juni) og én gang i sensommeren (september).
Under Lokal Mad på Musiktorvet vil der være særligt fokus på at give lokale fødevareproducenter mulighed
for at vise deres produkter frem og skabe opbakning til lokal fødevareproduktion og lokale køkkener.
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Med to arrangementer der afholdes på forskellige tidspunkter i løbet af dyrkningssæsonen, er det mulighed
for at skabe to unikke arrangementer, der på hver sin måde kan fremvise og formidle bæredygtige og lokale
fødevareprodukter.
Fra villahave til glas
Projektområdet vil fokusere på at understøtte lokal frugtformidling, der kan skabe lokale fællesskaber og
nye veje til lokal fødevareproduktion. Ideen er at formidling af lokal frugt kan skabe en glæde på tværs af
geografiske og sociale skel på Amager. Der er god fornuft i at så lidt frugt fra Amagers mange villahaver som
muligt går til spilde. I 2018 vil samarbejdet med Frugtplukkerne og Amager Æblemosteri fortsætte og
Miljøpunkt Amager arbejder for at udvide netværket at lokale villahaver, der bidrager til den lokale
fødevareproduktion.
Den vilde mad
I løbet af 2018 vil Miljøpunkt Amager sætte yderligere fokus på den spiselige vilde natur på Amager. Der vil
blive afholdt praktiske og netværksskabende aktiviteter hele året rundt. Således vil der i 2018 blive
arrangeret særlige ture til bl.a. Amager Fælled og Amager Strand med fokus på Amagers vildtlevende
spiselige planter og urter.
Succeskriterier
•

Afholdelse af to Lokal Mad på Musiktorvet – én i forsommeren og én i sensommeren.

•

Etablering af netværk af lokale fødevareproducenter og køkkener med salg af bæredygtigt mad.

•

Videreudvikling af netværk for villahaver der bidrager til lokal fødevareproduktion

•

Afholdelse af mindst to ture/arrangementer om vilde planter og vild mad på Amager
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Grønne Gader og Gaderum
Amager er Københavns grønne ø. Den position skal underbygges og
videreudvikles. Miljøpunkt Amager vil arbejde med at gøre byens rum
grønnere og mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer.
Fokus i projektet vil være at identificere nye mulige grønne byrum og
udvikle de nødvendige organisatoriske, tekniske, økonomiske og
politiske rammer for at flere grønne gaderum kan realiseres. Et vigtigt
element i indsatsen er inddragelse af lokale borger og virksomheder i
arbejdet for en grønnere by.
I 2018 skal der arbejdes med at tegne Amagers grønne profil endnu
stærkere. Det skal bl.a. ske ved afholdelse af en nordisk konference
med fokus på grøn byudvikling.
Status
Københavns Kommunes visioner for et grønnere København er store
og anerkendelsesværdige. Kommunen er generelt positivt indstillet
overfor lokale initiativer og tiltag der fremmer den grønne by.
Udfordringen er at en række regler og administrative processer
vanskeliggør og i nogle tilfælde direkte modarbejder grønne
udviklingsprojekter i byrummet.
Miljøpunkt Amagers har gennem mange år gjort sig meget konkrete erfaringer med udvikling, igangsætning
og lokal forankring af grønne byrumsprojekt. De kompetencer og faglige netværk Miljøpunkt Amager har
opbygget over årene er afgørende
Grøn nordisk konference
I samarbejde med de øvrige miljøpunkter og lokaludvalg i København planlægger Miljøpunkt Amager at
arrangere en større nordisk konference med fokus på byhaver, sociale indsatser og grøn cirkulær økonomi.
Formålet med konferencen er at sætte fokus på hvordan
gode lokale løsninger kan skabe en grønnere by og
hvordan der i spændingsfeltet mellem natur, sociale
indsatser og cirkulær økonomi kan skabes blivende
resultater indenfor grøn og bæredygtig byudvikling.
Konferencen skal bygge videre på Miljøpunkt Amager
erfaringer fra afholdelse af konferencerne ”Dyrk, Høst,
Spis” i 2013 og ”Eat Your City” i 2014. Der fundraises til
konferencen hos eksterne fonde og puljer.

Eat Your City 2014

Konferencen vil (endnu engang) profilere Amager som en
international toneangivende og dynamisk bydel, når det
gælder udvikling af rammerne for bynatur, byhave og
grønne byrum. Samtidig giver konference mulighed for at
erfaringsudveksle med andre nordiske storbyer om
planlægning, udvikling og forankring af mere bynatur.
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Byhaver skaber deltagelse
I arbejdet med grønne gader og gaderum arbejder Miljøpunkt Amager i særlig grad med midlertidige
installationer i form af højbede og byhaver. Et godt eksempel her på, er brugen af Lånehaver, som via
Miljøpunkt Amager stilles til rådighed for lokale butikker og erhvervsliv. Private virksomheder bliver
herigennem aktive deltagere i skabelse af grønne byrum.
Derudover vil Miljøpunkt Amager fortsætte arbejdet med at understøtte borgerdrevne grønne
byrumsprojekter, herunder etablering af nye byhaveforeninger på private og offentlige arealer.

Nabohaven i Telemarksgade

Park(ing) Day
En tilbagevendende begivenhed i Miljøpunkt Amager er Park(ing) Day der afholdelse tredje fredag i
september hvert år. Park(ing) Day er en international grøn by-kampagne, der sætter fokus på brugen af
byens rum. Hvad skal og kan byens rum bruges til? Biler, træer, blomsterbede, legepladser etc. Nogle gange
kan det hele være dér. Andre gange skal der prioriteres skarpt. Ideen med Park(ing) Day er, for en dag, at
omdanne et mindre antal af byens parkeringspladser til grønne byhaver.
Også i 2018 vil Miljøpunkt Amager afholde Park(ing) Day. Form og indhold planlægges i løbet af foråret,
men det er afgørende at arrangementet bygger på målrettet borgerinddragelse og samarbejde med lokalt
erhvervsliv.
Succeskriterier
•

Afholdelse af større nordisk konference om bynatur, der understøtter Amagers position på
området og inddrager erfaringer fra andre nordiske storbyer.

•

Styrkelse af Amagers grønne profil

•

Udvikling og forankring af nye typer af grønne byrumprojekter som f.eks. lånehaver, der engagerer
nye og anderledes aktører i arbejdet for et grønnere Amager.

•

Afholdelse af Park(ing) Day i samarbejde med frivillige og lokalt erhvervsliv.
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Lige adgang til miljø
Med erfaringerne fra arbejdet med Miljøambassadørerne og Bæredygtig Boligvejledning vil Miljøpunkt
Amager søge at skabe en bedre social balance i miljøarbejdet. Arbejdet skal fokusere på at inddrage og
delagtiggøre alle samfundsgrupper i indsatsen for et bedre miljø og et mindre ressourceforbrug.
Miljøpunkt Amager vil sætte et særligt fokus på at vejlede borgere i de almene boliger og etageboliger,
hvor mulighederne og adgang til at gøre en forskel for miljøet af forskellige årsager kan være mere
begrænset.
Status
Igennem mange år har miljøpunktet udviklet færdigheder indenfor formidling af viden om bæredygtig brug
af boligen. Vores mål er at øge borgernes bevidsthed om bæredygtighed i hverdagslivet trods sproglige og
kulturelle eller sociale og økonomiske barrierer.
Projektområdet vil til stadighed blive udviklet og gennemført i samarbejde med de lokale helhedsplaner
(Amagerbro Helhedsplan og Partnerskabet – Den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen) og
Områdefornyelse Sundby.
De lokale miljøambassadørerne som Miljøpunkt Amager har uddannet gennem de seneste 10 år vil blive
involveret i det konkrete arbejde med formidling og afholdelse af miljøaktiviteterne i dette projektområde.
Mere bæredygtighed i hverdagslivet
Med fokus på ”Mere bæredygtighed i hverdagslivet” vi vil afdække de sociale, kulturelle og sproglige
barrierer i den generelle miljøformidling samt give flere handlemuligheder på miljøområdet i hverdagen til
beboere i almene boliger og etageboliger.
En central opgave er at imødegå forestillingen om at en miljøvenlig adfærd i hverdagen altid er forbundet
med højere økonomiske omkostninger.
Konkret vil vi tilbyde vejledning i hvorledes beboerne kan reducere deres energi- og ressourceforbrug, samt
optimere deres affaldshåndtering. Herigennem vil beboerne samtidig opleve reducerede forbrugsudgifter. I
den sammenhæng vil vi se på hvorledes måling af forbrug foregår i det enkelte boligforeninger, herunder
give boligforeninger vejledning i bedre kollektiv ressourcestyring på elektricitet, varme og vand.
Indsatsen vil også rette fokus på miljøproblemtikker såsom mikroplastik og skadelige kemikalier i
husholdningen.
Miljøindsats i børnehøjde
Med projektområdet vil vi fokusere på afholdelse af aktiviteter målrettet børn og unge, samarbejde med
lokale foreninger og institutioner der skaber aktiviteter for børn og unge i beboelsesområder med mange
socialt udsatte.
Der arbejdes på ekstern fundraising til en workshop sammen med virksomheden Mad & Miljø, hvor der
sættes fokus på det bæredygtige ungeliv, herunder særligt fokus på forbrug i dagligdagen og hvordan unge
kan blive miljøambassadører i familiens hverdag.
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Succeskriterier
• Afholdelse af 4 faglige arrangementer om reduktion af energi og ressourceforbrug i lejligheden.
Deltagelse af 25 lokale beboere til hvert arrangement.
•

Der udarbejdes vejledningsmateriale til og afholdes af oplysningsaktiviteter for boligforeninger om
bedre kollektiv ressourcestyring.

•

Afholdelse af 2 aktiviteter med fokus på dårlige forbrugsvaner blandt børn og unge.
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Havnetunnel/Østlig Ringvej (kun Amager Vest)
Planerne om etablering af en
havnetunnel (Østlig Ringvej) med
tilslutningsanlæg på Refshaleøen,
Kløvermarken, Amager Fælled og
Kalvebod vil have stor betydning for
byudviklingen på Amager i bred
forstand. Det er derfor relevant at
Miljøpunkt Amager bidrager med viden
og aktiviteter om hvorledes et
trafikanlæg af denne størrelse vil påvirke
miljøtilstanden på Amager.
Status
Det er tydeligt at spørgsmålet om en havnetunnel med tilslutningsanlæg på Amager giver anledning til
heftige politiske debatter. Miljøpunkt Amager er ikke en aktiv del af den politisk debat og søger altid at
have fokus på de faglige forhold og mulige løsninger. Dette har bl.a. også været tilgangen til arbejdet med
Amager Fælled og det foreslåede byggeri, hvor der også har været intens politisk debat. Det er den samme
tilgang Miljøpunkt Amager også vil tage på spørgsmålet om en havnetunnel.
Mere viden om konsekvenserne
Målet for projektområdet er at højne viden om og indsigten i de trafikale og de afledte miljømæssige
konsekvenser af etablering af en havnetunnel med tilslutningsanlæg flere steder på Amager. Miljøpunkt
Amager vil følge arbejdet med forundersøgelsen tæt, skabe overblik over processen og medvirke til at
spejle lokale perspektiver i den politiske og faglige debat om projektet.
Omdrejningspunktet for Miljøpunkt Amager arbejde er research på de forelagte tekniske løsninger,
herunder de trafikale og miljømæssige konsekvenser lokalt på Amager (Vest).
Miljøpunkt Amager vil kunne medvirke til at tematisere og kvalificere debatten. Det kan ske på en række
forskellige måder, herunder med videnformidling, aktiviteter på berørte arealer og med afholdelse af
temaarrangementer om anlæggelsen af en havnetunnel.

Succeskriterier
•

Udarbejdelse af katalog med lokale opmærksomhedspunkter ved anlæggelse af havnetunnel.

•

Afholdelse af arrangementer med fokus på lokale forhold.

•

Understøttelse af Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med havnetunnelen.
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Amager Fælled (kun Amager Vest)
Amager Fælled er et unikt naturareal i København. Det består af områder med værdifuld oprindelig natur
Uanset skæbnen for forslåede byggeri på strandengen ved Vejlands Allé/Ørestad Boulevard, vil Miljøpunkt
Amager også i 2018 have et særligt fokus på Amager Fælled. Det er Amager Vest Lokaludvalgs ønske at
friholde Amager Fælled for byggeri og beskytte hele området.
Status
I løbet af at efteråret 2017 har den
politiske situation om den foreslåede
bebyggelse på Amager Fælled (kaldet
Ørestad Fælled Kvarter) ændret sig
dramatisk. Det politiske flertal bag
byggeriet er gået i opløsning og det er
nu ikke urealistisk af strandengen kan
friholdes for byggeri. Spørgsmålet er
imidlertid om der så vil blive bygget
andre steder.
Oplevelser på Amager Fælled
Gennem en række arrangementer og aktiviteter vil Miljøpunkt Amager sætte særligt fokus på at udbrede
kendskabet til Amager Fælleds naturmæssige kvaliteter og følgerne af den igangværende byudvikling i
området. Vi afholder vandreture til spiselige planter, familiearrangementer på Amager Fælled og
samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner om formidling af Amager
Fælleds værdi for natur og beboere på Amager.
I 2018 vil Miljøpunkt Amager afholde:
Fælledens Dag søndag den 9. september med Danmarks Naturfredningsforening. Med Fælledens dag
sætter vi fokus på Københavns grønne oase, ved at afholde en dag med masser af naturaktiviteter i det fri.
Fælledens Dag er Amager Fælled helt egen version af den landsdækkende Naturens Dag.
Mindst 4 guidede ture til Spiselige Planter på Amager Fælled. Turene har fokus på Amager Fælleds særlige
spiselige flora, samt formidling af viden om den særlige bytætte og beskyttede natur som Amager Fælled
indeholder.
Succeskriterier
•

At Miljøpunkt Amager bidrager med miljø- og naturfaglig støtte til Amager Vest Lokaludvalgs arbejde
med at bevare Amager Fælled

•

Afholdelse af velbesøgt Fælledens Dag med Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening
København og andre lokale organisationer

•

Afholdelse af 4 guidede ture til Spiselige Planter på Amager Fælled
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Cykelfællesskaber (kun Amager Øst)
København er en cykelby og det gælder også for Amager. Flere steder på Amager er andelen af cyklister så
høj (bl.a. på Christmas Møllers Plads), at det er blandt de mest cykeltrafikerede områder i verden. Det er af
stor positiv betydning for byens udvikling, at meget af den afholdte trafik foregår på cykel. Det skaber
mindre støj, mindre luftforurening, mindre trængsel, færre alvorlige trafikulykker og mere sundhed. Med så
mange cyklister er der også mulighed for at skabe yderligere dynamik gennem udvikling af stærke
cykelfællesskaber, der kan understøtte en fortsat bæredygtig udvikling på trafikområdet. Den dynamik vil
Miljøpunkt Amager stå i spidsen.
Status
Miljøpunkt Amager har igennem en længere årrække arbejdet dedikeret med cykelområdet. Indsatsen er
bredspektret, men er organisatorisk i særlig grad forankret omkring foreningen Bicycle Innovation Lab, hvor
Miljøpunkt Amager har en ledende rolle.
Arbejdet gennem Bicycle Innovation Lab giver Miljøpunkt Amager mulighed for at nå bredere ud, indhente
flere ressourcer og komme i dialog med flere samarbejdspartnere end Miljøpunkt Amager ville kunne gøre
på egen hånd. I Bicycle Innovation Labs bestyrelse er der repræsentanter fra lokale private virksomheder,
offentlige institutioner og cykelentusiaster, men også folk udenfor Amager, der alle bidrager med nye
perspektiver og medvirker til at forankre resultaterne både på og udenfor Amager. Bicycle Innovation Lab
skaber en stor gennemslagskraft for Miljøpunkt Amagers arbejde med cykelindsatsen.
Cykelbiblioteket
Miljøpunkt Amager har gennem Bicycle Innovation Lab etableret et cykelbibliotek og et cykelværksted, hvor
folk på Amager har mulighed for at låne forskellige typer cykler, samt vedligeholde og reparere deres cykler
i fællesskab. Dette kombineres med en række forskellige værkstedsarrangementer i løbet af året. Helt
overordnet er målet med cykelbiblioteket at lånerne gennem afprøvning af forskellige typer af cykler, kører
længere og oftere på deres (velholdte) cykel og at de i bedste fald ændrer deres valg af transportmiddel fra
bil til cykel.
Et udvalg af foreningens aktiviteter foregår uden deltagerbetaling. Det er dog ikke muligt at gennemføre
alle aktiviteter i Bicycle Innovation Lab uden deltagerbetaling. Derfor er Bicycle Innovation Lab etableret
som en medlemsforening, hvor der opkræves et mindre beløb for medlemskab. Indtægter herfra skal
dække udgifter til administration og vedligehold af foreningens cykler, værktøj og faciliteter. Foreningen
Bicycle Innovation Lab er åben for alle interesserede.
Et mål for cykelbiblioteket i det kommende år er at inddrage flere frivillige, som hjælper de besøgende i
cykelbiblioteket med deres cykelproblemer. De frivillige vil også blive inddraget i udlån og vedligehold af
cykelbibliotekets cykler. Det er muligt at ”betale” medlemsgebyr til foreningen gennem frivilligt arbejde,
således at det ikke er økonomien, der afholder folk fra at deltage i foreningens forskellige aktiviteter.
Der arbejdes desuden på at udvide antallet at samarbejdspartnere, herunder samarbejder med lokale
cykelhandlere og cykelproducenter, som hjælper med ekstra reparationsfaciliteter og leverer
demonstrationscykler til udlån.
Fremme af private virksomheder på cykelområdet
Bicycle Innovation Lab konkurrerer ikke med private virksomheder, der udlåner eller sælger cykler. Sigtet
med Bicycle Innovation Lab at understøtte ”cykel”-industrien” og skabe et større marked og bedre vilkår for
private virksomheder. Bicycle Innovation Lab oplever derfor også en stor interesse fra cykelproducenter og
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andre kommercielle aktører indenfor cykelområdet, for at deltage i udlån og andre af Bicycle Innovation
Labs aktiviteter. Bicycle Innovation Lab arbejder på udvikling af mobilt cykelbibliotek, der giver
virksomheder mulighed for at afprøve forskellige cykelløsninger. Det mobile cykelbibliotek understøtter på
sigt øget salg af cykler til virksomheder på Amager og i Danmark
Trafiklegepladsen
I efteråret 2017 har Københavns Kommune besluttet af finansiere en permanent trafiklegeplads på hjørnet
af Formosavej og Backersvej. Miljøpunkt Amager vil understøtte den lokale forankring af trafiklegepladsen,
herunder samarbejde med den lokale borgergruppe om hvorledes af trafiklegepladsen kan etableres med
største mulige hensyn til de lokale ønsker. Det er oplagt for Miljøpunkt Amager at bruge trafiklegepladsen
til lokale cykelaktiviteter målrettet børn og unge.
Succeskriterier
•

Fortsat udlån af cykler fra cykelbiblioteket

•

Afholdelse af tre workshop om cykelvedligehold

•

Flere frivillige til cykelbiblioteket og cykelværkstedet

•

Flere samarbejder med cykelproducenter og lokale cykelhandlere

•

Etablering af mobilt cykelbibliotek til virksomheder

•

Understøttelse og udvikling af den permanente trafiklegeplads på Formosavej

Workshop i Cykelbibliotekets værksted
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Affald og cirkulær økonomi (kun Amager Øst)
Københavns Kommune er i gang med udarbejdelse af ny Ressource- og Affaldsplan. Allerede nu er der sat
mål om, at 70 % af al restaffaldet fra husholdningerne skal genanvendes i 2024. I dag genanvendes 35 %.
En del af målet kan realiseres når bioaffaldet bioforgasses eller komposteres i stedet for at blive brændt.
Miljøpunkt Amager skal spille en aktiv rolle i at realisere målsætningen for Ressource og Affaldsplanen. Det
skal bl.a. ske gennem aktiv deltagelse i planens udarbejdelse og udvikling af lokale best-practice løsninger.
Status
I Miljøpunkt Amager har vi de senere år, haft et stærkt fokus på husholdningsaffaldet generelt og
bioaffaldet i særdeleshed. Med Kompostbudene har vi understøttet en bedre affaldssortering i de private
husholdninger, herunder en genanvendelse af bioaffaldet gennem lokal kompostering. Efter Københavns
Kommune har indført indsamling af bioaffald, er grundlaget for Kompostbudene forsvundet.
Erfaringerne fra arbejdet med Kompostbudene har imidlertid givet Miljøpunkt Amager et godt springbræt
for opbygning af nye cirkulære ressourceløsninger, der i vid udstrækning kan understøtte genanvendelse og
recirkulation af affaldet, samt understøtte den kommende Ressource- og Affaldsplan.
Reparationsværksted
Miljøpunkt Amager har indgået en samarbejdsaftale med Pelican Self Storage på Prags Boulevard om brug
af et af deres butikslokaler til etablering af et lokalt reparationsværksted. Reparationsværkstedet vil have
fokus på reparation af elektronik affald.
Reparationsværkstedet vil være et sted for alle og hvor alle kan komme forbi og få repareret deres
elektronik. Der kommer også til at foregå forskellige arrangementer og workshops i reparationsværkstedet,
hvor man kan lære om reparationer, at reparere selv samt genanvendelse og genbrug generelt.
Arrangementerne i reparationsværkstedet vil blive gennemført i samarbejde med lokale organisationer,
som f.eks. boligforeninger, Kofoeds Skole og Bicycle Innovation Lab. Udgangspunktet er at
Reparationsværkstedet drives af frivillige med Miljøpunkt Amager som vejledende organisation.
Med et reparationsværksted på Amager vil det blive muligt og lettere for borgere at få repareret deres
elektronik inden det ender som affald. I elektronik er der mange metaller, der kun findes i begrænsede
mængde og hvis elektronik brændes går metallerne tabt. Ved at genbruge eller genanvende elektronik kan
man både spare penge, energi og skåne miljøet. En stor del af det elektronikaffald, der smides ud, kan få en
længere levetid, hvis det blev repareret. Ved at etablere et lokalt reparationsværksted vil det blive lettere
for borgerne på Amager at få repareret deres elektronik og mulighed for at lære, at reparere selv, så
elektronikken kan genbruges og genanvendes i længere tid. Samtidig vil stedet være med til at skabe nye
fællesskaber i lokalområdet.
Et centralt fokus for arbejdet bliver at finde en langsigtet model for drift af Reparationsværkstedet på Prags
Boulevard. Igangsætningen af Reparationsværkstedet er finansieret med midler fra Københavns Kommune.
Regreen
Miljøpunkt Amager er p.t. involveret i en videreudvikling af arbejdet med Kompostbudene og etablering af
en ny bæredygtig forretningsmodel for arbejdet med affald og grønne løsninger. Fremadrettet vil arbejdet
have fokus på foredrag og opbygning af grønne rum i private virksomheder og offentlige institutioner, hvor
genanvendelsen af organisk affald, er omdrejningspunktet. Projektet hedder ReGreen og er støttet af
Erhvervsstyrelsen (Dronningens Erindringsmønt). Miljøpunkt Amager indgår i projektet som projektpartner
og hjælper med kontakt til lokale virksomheder og offentlige institutioner.

Side 17 af 20

Green Loop City – Recirkulation af ressourcer
Udgangspunktet for projektet er at finde løsninger på, hvordan vi kan beholde og recirkulere flere
ressourcer lokalt på Amager til fordel for miljø og samfund. Projektet skal udvikles henover det kommende
år og der skal findes ekstern finansiering, samt stærke lokale samarbejdspartnere.
Projektet udvikles i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg og er et første skridt i realisering af
lokaludvalgets planer om ”Ressourceoptimering i Amager Øst”. Hvor lokaludvalgets plan er fokuseret på
optimeret materialeanvendelse og reduktion af affaldsmængden, vil vi med Green Loop City søge en
bredere tilgang, hvor også de menneskelige fællesskaber og ressourcer kommer i fokus.
Hvordan kan vi arbejde med Green Loop City på lokalt plan
Projektet vil have fokus på at kombinere lokale løsninger indenfor deleøkonomi og cirkulære økonomi, og
tage udgangspunkter på flere niveauer, der på hver sin vis danner udgangspunkt for lokale
ressourcefællesskaber

Miljøpunkt Amager vil i løbet at foråret 2018 invitere lokale interessenter til et workshopforløb, der skal
danne grundlag for det videre arbejde. Formålet med workshopforløbet er kortlægge og matche lokale
ressourcestrømme med den lokale efterspørgsel. De inviterede vil være borgere/forbrugere, lokale
virksomheder, foreninger, organisationer og myndigheder.
Konkrete eksempler på dele- og cirkulære økonomiske fællesskaber kan være:
• Delecykler i handelsgaden
• Reparationsværksted i kvarteret
• Lånehaver til butikker og boligforeninger
• Kaffegrums fra cafeer til lokale byhavedyrkning
• Genbrug af byggematerialer lokalt

Succeskriterier
•

Etablering og forankring af Reparationsværkstedet på Prags Boulevard

•

Udvikling af projektpartnerskabet under projektet Regreen

•

Udvikling og igangsætning af Green Loop City med stærke lokale samarbejdspartnere (herunder
Københavns Kommune, områdefornyelser, virksomheder, erhvervsnetværket og boligforeninger)

•

Bidrage til udarbejdelsen af Ressource- og Affaldsplan for Københavns Kommune
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Aktiviteter & mindre projekter
Miljøpunktet vil i begrænset omfang, og så vidt økonomien tillader det, også arbejde med andre aktiviteter
og mindre projekter. Dette dels af hensyn til den generelle borgerbetjening og dels fordi der kan vise sig
muligheder og potentialer i forhold til fremtidige aktiviteter og eksterne støtte- og fondsmidler.
Enkeltstående aktiviteter
Miljøpunkt Amager er hvert år arrangør af en række enkeltstående arrangementer og aktiviteter som ikke
umiddelbart indeholdes i de overordnede projektindsatser. Aktiviteterne afholdes ofte i samarbejde med
lokale aktører og/eller Københavns Kommune. Konkrete eksempler på aktiviteter er:
•
•
•
•

Cykelpitstop på Amagerbrogade
Byttemarkeder
Bike Pride – cykelparade ved åbning af Kulturhavn
Deltagelse i eksterne arrangementer med lokale samarbejdspartnere

Mindre projekter
De mindre projekter, vedrører projekter, der bl.a. kan være:
• projekter fra tidligere år, som kan videreføres og afvikles med væsentligt færre midler end
projektområderne
• projekter som skal prøves af, inden der eventuelt afsættes flere midler,
• strategiske samarbejder
• opsøgende miljøarbejde udenfor projektområderne
• sparring på lokale borgerhenvendelser, der kan vise sig at rumme nye muligheder
I 2017 har der under denne underskrift været arbejdet med bl.a.:
•
•
•

Transportnetværk Amager
Partikelmålinger på Moviabusser
Områdefornyelse Sundby

I 2018 vil arbejdet med Transportnetværk Amager forsættes, mens partikelmålingerne på Moviabusserne
koordineres med de øvrige miljøpunkter i København. Også i 2018 vil Miljøpunkt Amagers deltage i
arbejdet i Områdefornyelse Sundby.
Faglig vejledning
Der er områder hvor Miljøpunkt Amager har særlig viden, kompetencer og netværk, og som det er vigtigt at
holde fast i. Det handler både om områder hvor mange borgerhenvendelser gør det relevant at have en
tung faglig viden og hvor der er muligheder for at opdyrke nye og levedygtige projekter og aktiviteter til
fordel for bydelene på Amager.
Den faglige vejledning vil også i særlig grad være målrettet lokaludvalgene på Amager, hvor Miljøpunkt
Amager vil kunne understøtte lokaludvalgene i politiske processer herunder udarbejdelse af høringssvar og
borgerinddragelsesaktiviteter med specifik miljøfaglig support. I 2018 vil der bl.a. være fokus på
•

•

Kommunalplanstrategi
Stormflodssikring

Side 19 af 20

Aktivitetsbudget
Amager Øst
Mad & Bæredygtighed
Grønne gader og gaderum
Lige adgang til miljø
Cykelfællesskaber
Affaldssortering & Cirkulær Økonomi
Aktiviteter & mindre projekter
Den basale drift
I alt

200.000
200.000
150.000
150.000
125.000
159.700
300.000
1.284.700

Udgiftsfordeling
Sekretariatsmidler
Puljemidler
I alt

684.700
600.000
1.284.700

Udgifter i 2017

1.284.700

Amager Vest
Mad & Bæredygtighed
Grønne gader og gaderum
Lige adgang til miljø
Havnetunnel (ny)
Amager Fælled
Aktiviteter & mindre projekter
Den basale drift
I alt

200.000
200.000
150.000
100.000
75.000
159.700
300.000
1.184.700

Udgiftsfordeling
Sekretariatsmidler
Puljemidler
I alt

684.700
500.000
1.184.700

Udgifter i 2017

1.084.700
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