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Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Afd. indstilling til 
Forslag til Frederiksberg Kommunes bidrag til Handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål

DNF hilser grundlæggende Kommunens engagement i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling vel-
kommen og tager med denne indstilling også udgangspunkt i kommunens handlingsplan, september 
2019. 

Danmarks Naturfredningsforening støtter aktivt 9 af de 17 Verdensmål: 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 og 17.

DNF vælger naturligt at begrænse vor indstilling til vor kommune til de fem mål, som ligger nærmest 
vore egne kernekompetencer og opfattelse af Frederiksbergs behov:

# 6. Rent vand og sanitet

# 7. Bæredygtig energi

# 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
.
# 13. Klimaindsats

# 15. Livet på land

I prioriteret rækkefølge:

Klimaindsats (mål nr. 13)

Vi skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de kommunale politiske beslutninger, strategier og plan-
lægning og øge den generelle viden og opmærksomhed på vore lokale muligheder for både at bremse 
den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. På både individuelt og institutionelt niveau.

DNF støtter fuldt ud kommunens tiltag i forbindelse med skybrudssikring, men de må ikke være i mod-
strid med mål nr. 15. Vi er imod radikale tekniske indgreb i vore fredede områder, som kan skade biodi-
versiteten og miljøet i byen. Her er St. Jørgens Sø skybrudsprojektet med forslag om at sænke vand-
standen i søen, noget vi ser på med meget stor bekymring. Det er vigtig at bevare søens store vandfla-
der og biodiversitet som er meget vigtigt for miljøet i hele København.

Bæredygtige byer og lokalsamfund (mål nr. 11)

Vi skal gøre byen og dens lokalsamfund bæredygtige.

Vi skal reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra Frederiksberg. Det skal blandt andet 
ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

Vi skal også sikre alle borgere adgang til offentlige steder og grønne områder. 
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Frederiksberg Kommune er den tættest befolkede kommune i Danmark og vi har kun begrænsede arealer 
tilbage for ny byudvikling, de bør bruges med stor omtanke. Den uhæmmede by fortætning som har væ-
ret gængs politik de seneste år bør stoppes. Det er ikke bæredygtigt at flere og flere arealer overbebyg-
ges og der gives tilladelse til flere ny højhusbyggerier, som yderligere vil forøge de miljø- og 
trængselsproblemer der allerede er i vor lille kommune.

Livet på land (mål nr. 15)

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer.

Vi skal bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt. Det gælder 
især parker, vådområder og områder med mangel på vand.

Vi skal også skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere 
forringelsen af naturlige levesteder for at beskytte truede dyrearter og insekter og forhindre, 
at de bliver udryddet.

Frederiksberg Kommune bør have en naturpolitik, som mange kommuner i Danmark allerede har. En 
sådan politik vil være et godt redskab til at styrke biodiversiteten i kommunen og et sted hvor man kan 
samle alle de gode planer for naturen/biodiversiteten som allerede findes i kommunens strategier og 
planer. Godt nok er der ikke nogen vild natur i vort område, men vore få naturområder Søndermarken, 
Frederiksberg Have, kirkegårdene og vore parker er under stort pres, da de er nærekreativt område for 
ca. 200.000 borgere på Frederiksberg og Københavns Kommune. Derfor er det vigtigt at disse områder 
beskyttes og ikke bare opfattes som byggegrunde og reservearealer for aktiviteter der ikke er plads til 
andre steder. Samtidig er det vigtigt at vi får mange flere grønne arealer i kommunen, det er ikke nok 
med grønne tage og facader.

Bæredygtig energi (mål nr. 7)

Vi skal sikre bæredygtig og effektiv energi.

Vi skal have betydeligt mere bæredygtig energi i vor energiforsyning og løbende forbedre vor energief-
fektivitet.

Desuden skal vi fremme miljørigtige investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

Rent vand og sanitet (mål nr. 6)

Vi skal sikre rent vand i naturen og rent drikkevand

Vi skal beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inkl. bakkeområder, parker, 
vådområder, åer, søer og kilder til grundvand (rent drikkevand).

DNF er bekymret over de mange kunstgræsbaner der dækker store arealer i kommunen. 
Vi mener nedsivning fra disse af giftstoffer på længere sigt vil kunne forurene grundvandet og derved 
true vor dikkevandforsyning. Derfor bør disse udfases og andre belægninger anvendes på disse boldbaner

DNF noterer med tilfredshed, at kommunen er engageret i og motiveret for en fokuseret indsats på om-
råder, som støtter de, for Frederiksberg, relevant områder, som f.eks. nr. 7 og 11., og ambitionen om, at 
verdensmålene skal integreres i alle kommunens strategier, politikker og planer.

Vi beder om løbende underretning om implementering og opfølgning. Kommunens hjemmeside, det 
Grønne Råd om lokale medier er oplagte informationskanaler. 

Med venlig hilsen
Niels Hartung Nielsen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Frederiksberg Afdeling.


