ÅRSBERETNING 2020
MILJØPUNKT AMAGER
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Indledning
I denne årsberetning kan du læse om de projekter og aktiviteter Miljøpunkt Amager har gennemført i 2020. Beretningen er
en opsamling af hvordan målsætningerne beskrevet i to-årsplanen for 2020-2021 er opfyldt samt en beskrivelse af de
konkrete projekter og aktiviteter.
Miljøpunkt Amagers drift og aktiviteter er hovedsageligt
finansieret af lokaludvalgene på Amager. Derudover kommer
mindre beløb, som Miljøpunkt Amager har søgt fra eksterne
puljer gennem løbende projektudvikling og fundraising.
Miljøpunkt Amagers opgave
Det er Miljøpunkt Amagers opgave at varetage det lokale miljøarbejde på Amager på vegne af Amager Øst Lokaludvalg og
Amager Vest Lokaludvalg.
Årsplanen og de aktiviteter der er gennemført i 2020, er derfor
resultatet af et positivt og fremadrettet samarbejde mellem
Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene. Miljøpunktet understøtter arbejdet i lokaludvalgene på miljøområdet og giver
input til lokaludvalgene i sager hvor Miljøpunkt Amager har
særlig viden og kompetencer.

Kjole lavet af genbrugsmaterialer fra
GoGreen butikkerne på Amager,
Temaugen ’Bæredygtig hverdag’ i
Kvarterhuset

Miljøpunkt Amagers mål i 2020
To-årsplanen for Miljøpunkt Amagers arbejde i 2020-2021 var
en ambitiøs plan med en målsætning om at skulle motivere til
aktiv deltagelse for udviklingen mod en bæredygtig udvikling
samt forstærke handlemulighederne. Handlemulighederne
skulle styrkes blandt andet gennem opbygning af netværk og
formidling af relevant viden.
For at indfri disse mål har Miljøpunkt Amager i 2020 haft fire
indsatsområder, hvor størstedelen af Miljøpunkt Amagers
aktiviteter falder inden for:
•
•
•
•

(By)natur
Grøn transport
Bæredygtig hverdag
Fra affald til ressource

2020 har været præget af COVID-19 situationen. Nedlukningen af samfundet og forsamlingsforbuddet har betydet, at
Miljøpunkt Amager har måtte omlægge og gentænke projekter
og aktiviteter for at sikre at målsætningerne for årsplan 2020
blev gennemført. Til de fleste arrangementer blev der indført
tilmeldinger samt begrænset antal deltagere og nogle arrangeOmdrejningspunktet for Miljøpunkt Amagers arbejde er at
menter blev holdt online. På den måde lykkedes det at opfylde
understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hos
alle årets succeskriterier på nær Amager Klima- og demokramiljøpunktet er alle indsatser relateret til verdensmålene
tifestival. Miljøpunktets arrangementer er populære og ofte
og Miljøpunkt Amager ser arbejdet med at understøtte verfuldt bookede. Flere aktiviteter i 2020 har på trods af situatiodensmålene og udbrede kendskabet til dem som en vigtig
nen skabt stor opmærksomhed og dermed gjort det muligt at
opgave for miljøpunktet. Københavns Kommune vedtog i
synliggøre miljøproblematikker og inspirere til handlemulig2017 en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene og
heder for en mere bæredygtig udvikling.
Miljøpunkt Amager viser gennem sit arbejde, hvordan verMiljøpunktets aktiviteter og projekter samt de guides vi har
densmålene kan realiseres i praksis på lokalt plan. I slutningen uddelt, har været handlingsanvisende, så de kan bidrage til
af 2020 er miljøpunktet gået et skridt videre i arbejdet med
at folk ændrer adfærd. De konkrete mål og succeskriterier og
verdensmålene og kigger på, hvordan miljøpunktet helt konaktiviteter er beskrevet i det følgende.
kret kan være med til bidrage til at nå målene og støtte op om
Københavns Kommune
handlingsplan for verdensmålene. Dette arbejdes der videre
med i 2021 og resultatet vil fremgå af den næste to-årsplan
2022-2023.
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Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Bytteskab i
Kvarterhuset

Hele året

Fra affald til ressource

Tour de France

Marts - juni

Grøn transport

Plastikpose-frit
Amager

Hele året

Fra affald til ressource

Workshop i
Elektronikværkstedet

7. marts

Fra affald til ressource

Trafikforum

Hele året

Grøn tranport/
Mindre projekter

Byttemarked i Kulturhuset
Islands Brygge

8. marts

Fra affald til ressource

Online-kampagne ’Mad uden
spild’

Januar

Bæredygtig hverdag

Amager Klima- og
demokrati Festival

24. maj - aflyst

Bæredygtig hverdag

Workshop i
Elektronikværkstedet

11. januar

Fra affald til ressource

GoGreen Amager

27. maj

Mindre projekter

Workshop om luftforurening i
Sundby Områdefornyelse

23. januar

Grøn transport/
Mindre projekter

Kommunikationskampagne
om Miljøpunkt Amager

Uge 24

Mindre projekter

GoGreen Amager

30. januar

Mindre projekter

Forløb om alternativ genbrugsstation i Urbanplanen

Juni - december

Fra affald til ressource

Bæredygtighedskort over
Amager

Februar

Bæredygtig hverdag

Workshop i
Elektronikværkstedet

6. juni

Fra affald til ressource

Workshop i
Elektronikværkstedet

1. februar

Fra affald til ressource

Børnecykelevent på
Cykellegepladsen

11. juni

Grøn transport

Forløb ’Spis bæredygtigt’ på
Højdevangen Skolen

Uge 8 - 9

Bæredygtig hverdag

Guidet tur til klimavej

16. juni

(By)natur

Tre upcyclingsyworkshops

Februar - april

Fra affald til ressource

Klimanetværk Amager

18. juni

Mindre projekter

Vandre- og cykelruter

Februar - april

Grøn transport

Guidet tur om vild mad

20. juni

(By)natur
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Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Workshop i
Elektronikværkstedet

4. juli

Fra affald til ressource

Workshop i
Elektronikværkstedet

5. september

Fra affald til ressource

Opstartsevent for Den mobile
aktionsskole for bynatur

31. juli

(By)natur

Cykelworkshop på
Kalvebod Fælled Skole

8. september

Grøn transport

Workshop i
Elektronikværkstedet

1. august

Fra affald til ressource

Konference om trafikøer

14. september

Grøn transport

FerieCamp

3. - 7. august

Bæredygtig hverdag

Den mobile byttestation

17. september - 2. november

Fra affald til ressource

Cykelpitstop Ørestad

21. august

Grøn transport

Rundvisning på
plastsorteringsanlægget på
ARC

24. september - aflyst

Fra affald til ressource

Cykelpitstop Sundbyøster
Plads

21. august

Grøn transport

Oplæg hos Sundbyernes
Grundejerfælleskab

28. september - aflyst

(By)natur

Undervisningsforløb om
madspild, affald og natur

Uge 39

Bæredygtig hverdag

Miniseminar: Amager cykler

30. september - aflyst

Grøn transport

WPI-studerende Clean Air Amager

6. august - 22. oktober

Grøn transport

Workshop i
Elektronikværkstedet

3. oktober

Fra affald til ressource

GoGreen Amager

4. september

Mindre projekter

FerieCamp

12. - 16. oktober

Bæredygtig hverdag

Holdbart Festival

10. september - aflyst

Grøn transport

Workshop grøn gavl
Bibliotekshuset

22. oktober

(By)natur

Kulturhavn Festival

12. september - aflyst

(By)natur

Udstilling i Kvarterhuset
’Bæredygtig hverdag’

4. - 30. oktober

Bæredygtig hverdag

Fælledens Dag

13. september - aflyst
Flyttet til 25. oktober og
24. november

(By)natur

Skrot og Tuti skraldeshow

24. oktober

Fra affald til ressource
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Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Sanketur og vild
efterårsmiddag

25. oktober

(By)natur

Grønne Bæredygtige Fællesskaber i Hørgården

3. november

(By)natur

ReDesign-workshop med
WAIR

26. oktober

Bæredygtig hverdag/
Fra affald til ressource

Rundvisning på
plastsorteringsanlægget på
ARC

5. november - aflyst

Fra affald til ressource

Plastikpose-frit Amager
workshop

27. oktober

Bæredygtig hverdag/
Fra affald til ressource

Temamøde om
luftforurening

10. november

Grøn transport

Foredrag om tang

27. oktober

Bæredygtig hverdag

Foredrag om grønne
mødesteder

11. november

(By)natur

Vandretur på Amager
Fælled

27. oktober - aflyst
Flyttet til den 24. november

(By)natur

GoGreen Amager

12. november

Mindre projekter

Foredrag Lev for det halve

28. oktober

Bæredygtig hverdag

Vandretur på Amager
Fælled

24. november

(By)natur

Inspiration til mindre
madspild

28. oktober

Bæredygtig hverdag

Foredrag om kemifri
hverdag

1. december

Bæredygtig hverdag

Genbrugsworkshop for børn

29. august

Bæredygtig hverdag/
Fra affald til ressource

Vinterklargøring af cykler

3. december

Grøn transport

Foredrag Kemi i
hverdagen

30. oktober - aflyst
Flyttet til 1. december

Bæredygtig hverdag

Workshop om ’Dome of Life’

3. december

(By)natur

Elektronik-workshop i
Makerspace

31. oktober

Fra affald til ressource

Elektronik workshop i
Makerspace

5. december - aflyst

Fra affald til ressource

Workshop med Paint it
Forward

31. oktober

Fra affald til ressource

Thrive Zone Amager

November - december

Grøn transport
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(By)natur
Med indsatsområdet (By)natur har Miljøpunkt Amager haft til formål at inspirere til at gøre byens rum grønnere og mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer. Der har været et særligt fokus på Amagers unikke naturarealer på Amager Fælled. Samtidig har miljøpunktet med sine indsatser understøttet Københavns
Kommunes visioner for et grønnere København.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Klimatilpasning

Inspirere folk til
at gå i gang selv
og sætte fokus på
’Vejledning om
private fællesveje’

To årlige faglige
Amager Øst
oplæg/guidede ture Amager Vest

Sætte fokus på
naturkvaliteterne
i byen

To årlige ture/
arrangementer

Grønne tage,
facader og lokale grønne
byrum

Inspirere og opfordre flere til at
integrere grønne
løsninger

To årlige faglige
Amager Øst
oplæg/guidede ture Amager Vest

Amager Fælled

Udbrede kendskab
til Amager Fælled
og dens unikke
natur

Holde Fælledens
Dag og to guidede
ture på Amager
Fælled/Kalvebod
Fælled

Vild Amager

Bydel

Uddele vejledning
Amager Øst
Amager Vest

Dele en guide

Dele en guide

Dele en guide

Amager Vest

Kommentarer

Målet opfyldt.
Guidet tur til klimavej
Foredrag om grønne mødesteder.
Uddeling og promovering af vejledning og
guide.
Målet opfyldt.
Guidet tur om vild mad på Femøren.
Efterårsvandring på Amager Fælled.
Guide om vild mad/planter og en guide om
mad i sæson delt.
Målet opfyldt.
Workshop grøn gavl og grønne mødesteder.
Workshop om bynatur i samarbejde med
Naturpartnerskab Prags Boulevard.
Uddeling af guide om grønne mødesteder.
Målet delvist opfyldt.
Fælledens Dag blev aflyst, men aktiviteterne flyttet.
Efterårsvandring på Amager Fælled.
Sanketur og vild efterårsmiddag.
Guide om vilde planter på Amager og en
guide om mad i sæson delt.
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Grøn transport
Under indsatsområdet ‘Grøn transport’ har Miljøpunkt Amager haft til formål at understøtte kommunens målsætninger om at fremme bæredygtige transportformer, da
det indvirker positivt på luftkvaliteten i byen. Miljøpunktet har specielt haft fokus på at inspirere til at tage cyklen så ofte som muligt, bruge cyklen til længere distancer,
støtte op om eksisterende cykelfællesskaber samt være opmærksom på hvordan byudviklingen på Amager vil påvirke miljøtilstanden på Amager. Bedre luftkvalitet har
også haft et større fokus og er noget miljøpunktet arbejder videre med i 2021.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Bydel

Kommentarer

Ren luft

Undersøge og få
viden om
luftforurening på
Amager

Et fælles fagligt
arrangement hvert
år

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Temamøde om luftforurening.
WPI-projekt Clean Air Amager.
Workshop med Gehl, Copenhagen Solutions
Lab og Områdefornyelsen Sundby.
Thrive Zone Amager projekt.

Transport i byen

Inspirere til andre
former for mindre
klimabelastende
transport

Et årligt fagligt
arrangement fx
oplæg eller event
(skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Oplæg om transport under Temamøde om
luftforurening.
Konference om trafikøer.
Deltagelse i Holdbart festival (aflyst).

Cykling for børn

Understøtte og sætte fokus på eksisterende kampagner,
der opfordrer børn
til at cykle

To workshops årligt

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Workshop på cykellegepladsen.
Cykelworkshop på Kalvebod Fælled Skole.
Guide om sikkerhed i trafikken og et cykelkort over Amager delt.

Kør længere på cykel

Inspirere flere til
at vælge cyklen til
længere afstande

Holde et årligt
arrangement om
pendlercykler og
speed pedelecs
(skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Cykeludstilling af pendlercykler under Temamødet om luftforurening.
Miniseminar Amager Cykler (aflyst).
Cykelworkshop i Bicycle Innovation Lab.

Cykeløen Amager

Styrke cykelkulturen To cykelpitstop
årligt
Opmuntre og inspirere til at cykle

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Cykelpitstop i Ørestad.
Cykelpitstop ved Sundbyøster Plads.
Cykelkort delt.

Dele en guide
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Bæredygtig hverdag
Med indsatsområdet ’Bæredygtig hverdag’ har Miljøpunkt Amagers mål været at øge borgernes bevidsthed om bæredygtighed i hverdagen og oplyse om hvilke
handlemuligheder der findes, og gøre det lettere at træffe de bæredygtige valg.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Bydel

Kommentarer

Fornemmelse for mad

Øge kendskabet til klimaaftrykket fra forbrug
af mad og hvordan man
undgår madspild

En skoleklasse i begge
bydele årligt

Amager Vest

Mål delvist opfyldt.
Skoleundervisning for tre klasser i vest og ikke
en i hver bydel.

Klimabevidst hverdag

Inspirere til hvordan man
kan mindske sit klimaaftryk i
hverdagen og forbruge
med omtanke

En årlig aktivitet (skiftevis)

Amager Øst

Mål opfyldt.
Udstilling under temaugen ’Bæredygtig hverdag’
Foredrag om at mindske sit forbrug.
Madguide delt.
Online temaforløb om bæredygtighed.

Oplyse om konsekvenser
for miljø og sundhed ved
brug af kemi i hverdagen

Et årlig arrangement på
en skole/kollegie/
barselscafe (skiftevis)

Amager Øst

Mål opfyldt.
Foredrag om kemi i hverdagen.
Flyer uddelt.

Kemifri hverdag

Dele en guide

Dele en guide
Amager Klima- og
demokratifestival

Koble klimaindsatser og
politik til et lokalt niveau

Deltagelse i Amager
Klima- og demokratifestival med et fagligt oplæg/
workshop

Amager Øst
Amager Vest

Mål ikke opfyldt.
Indhold planlagt til den 24. maj og den 15.
august (begge aflyst).

Spis bæredygtigt

Øge kendskabet til klimaaftrykket fra forbrug af
mad.

En årlig aktivitet (skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Skoleforløb med Højdevangs skolen.
Udeundervisning om mad og affald.
Inspiration til at undgå madspild.
Online madspildskampagne.

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
FerieCamp i uge 32.
FerieCamp i uge 42.
Genbrugsworkshop for børn.

Inspirere til lokal produktion
Miljøindsats i
børnehøjde

Engagere børn og unge i
at tage hånd om miljøet

Dele en guide

En årlig aktivitet (skiftevis)
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Fra affald til ressource
Under indsatsområdet ’Fra affald til ressource’ har Miljøpunkt Amager haft fokus på at spille en aktiv rolle i at bidrage til at realisere målsætningen for København Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024. Miljøpunktet har bidraget ved at inspirere til handlemuligheder og best-practices løsninger, der er med til
forebygge affald, øge genanvendelsen af affald og minmere vores forbrug ved at bruge det man har længere.

Mål og succeskriterier
Prioriteret projekt

Mål

Succeskriterier

Bydel

Kommentarer

Zero Waste

Vise hvordan man kan forlænge
levetiden på ting

To årlige oplæg/
workshops

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Tre upcycling workshops.
Workshop med Paint it Forward.
ReDesign workshop.
Workshop - ReDesign af bamser.

Byt og del

Opfordre til at lade eksisterende ting cirkulere flere gange og
forlænge tings levetid og skabe
muligheder for direkte genbrug og
mindske forbrug

Holde et årligt
byttemarked (skiftevis)

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Bytteskab i Kvarterhuset.
Byttemarked i Kulturhuset Islands Brygge.
Byttecontainer ved CARE og lancering.
Udlån af mostpresse, kompostbeholder og
ladcykel.

To årlige
workshops

Amager Øst
Amager Vest

Mål opfyldt.
Tre workshops ved Solvang Bibliotek.
Åben workshop i Kvarterhuset.

Fire workshops

Amager Øst

Mål opfyldt.
Syv workshops.

Forsøgsprojekt
med byttestation
(skiftevis)
Udlån af grej fra
Miljøpunkt Amager
(begge år)

Plastikpose-frit Amager

Tilbyde et alternativ til plastikposer på Amager (reducere plastaffald)
Inddrage borgere og virksomheder i
en cirkulær omstilling

Elektronikværkstedet

Mindske elektronikaffald
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Aktiviteter og mindre
projekter
GoGreen Amager
I 2020 etablerede miljøpunktet et netværk for de lokale GoGreen butikker på Amager. Netværket mødes fire
gange årligt og det er Miljøpunkt
Amager, der faciliterer møderne.
Klimanetværk Amager
Miljøpunkt Amager var igen i 2020 tovholder på Klimanetværk Amager, der er et netværk for virksomheder på Amager, der gerne vil arbejde med bæredygtighed og klima. Netværket mødes to gange årligt.
Områdefornyelsen Sundby
Miljøpunkt Amager har samarbejdet med Områdefornyelsen Sundby om et nyt projekt der påbegyndes i
2021 om luft-, facade- og energioptimering i bygninger.
Miljønetværket
Hver anden måned deltager Miljøpunkt Amager i Miljønetværksmøder sammen med de andre miljøpunkter
og miljømedarbejdere fra lokaludvalgene.
Borgmestermøder
Miljøpunkt Amager mødes to gange årligt med Teknikog miljøborgmesteren og de øvrige miljøpunkter for at
drøfte aktuelle miljøproblematikker og udfordringer.
Miljøpunkt Amager var vært for mødet i maj 2020.

Kommunikation
Gennem året har vi løbende leveret artikler, notitser
og lignende til Ama’røsten, Amagerbladet og Ørestad
Avis. Det er blevet til 17 omtaler/artikler i Ama’røsten,
fem i Amagerbladet og tre i Ørestad Avis. Desuden har
Miljøpunkt Amager været medafsender på en kronik
om trafikøer i Berlingske, Altinget (web) samt blevet
omtalt i The Guardian (web), Politiken (web) og i P1.
Miljøpunkt Amager har også løbende lavet opslag på
sociale medier og sendt månedelige nyhedsbreve. Der
var 1471 aktive nyhedsmailsmodtagere i 2020. 2617 følger Miljøpunkt Amager på
Facebook og 2431 ’synes godt om’. På Instagram følger
768 miljøpunktet.

Høringssvar
Aktivitet

Dato

Indsatsområde

Kommuneplan
2019 – 2. runde

13. januar

Grøn transport

Forslag til
lokalplan,
kommuneplantillæg og
miljørapport
for Vejlands
Kvarter

21. oktober

Amager Fælled

Rundvisning
Den 8. oktober havde Miljøpunkt Amager besøg af 16
internationale kunstnere. Miljøpunktet holdt oplæg og
gav en guidet tur til lokale projekter.
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Organisation
Ansatte
Miljøpunkt Amager

Bestyrelsen
Fonden Miljøpunkt Amager

Dorte Grastrup-Hansen, Centerleder
Hodan Osman , Projektleder
Lise Nygaard Arre, Projektleder
Maja F. Guldager, Projektleder
Joe Storm, Cykelkonsulent

Lasse Rossen, formand (Agendaforeningen)
Eva Damgaard, næstformand (Agendaforeningen)
Gorm Gunnarsen (Københavns Kommune)
Martin Einfeldt (Sundby Lokalråd)
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