Københavns Agenda 21-plan 2008-2011
Side. 19:
MÅL: ”Den biologiske mangfoldighed i byen skal øges.”
AKTIVITET: 1) ”Teknik- og Miljøforvaltningen vil senest 2009 forelægge en strategi for
fremme af biologisk mangfoldighed til politisk behandling.” 2) ”Initiativer til at fremme
biologisk mangfoldighed skal indgå i udvikling af by- og parkudviklingsprojekter og
områdefornyelse.”
INDIKATOR: ”To gange i planperioden redegøres der over for TMU for, hvilke initiativer
der er taget for at fremme den biologiske mangfoldighed.”
Side 44:
MÅL: ”Kommunens søer, åer, og kyster skal have klart vand med rigt og varieret plante- og
dyreliv.”
AKTIVITET: 2) ”Inden af udgangen af 2009 er implementeringen af vandområdeplanen for
Harrestrup Å i kommunen igangsat.”
Side 55:
”I denne planperiode vil kommunen gøre en særlig indsats for forankring inden for fem
områder: 3) Miljø- og naturformidling til børn og unge.”
Side 61:
MÅL: ”Antallet af besøg på miljø- og naturskolerne udvides i planperioden.”
AKTIVITET: ”Børne- og Ungdomsforvaltningen vil udvide og udvikle kapaciteten på
Kalvebod Naturskole, Københavns Økobaser og mininaturskoler, så også fritids- og
daginstitutioner har mulighed for at udnytte aktivitetsmulighederne. Fx ved at undersøge
muligheden for støtte fra eksterne fonde.”
Side 61:
MÅL: ”Borgerne i København skal motiveres til at have en nær tilknytning til de grønne
rekreative områder i byen.”
AKTIVITET: 4) ”Teknik- og Miljøforvaltningen vil i planperioden udvikle et koncept til
etablering af op til to nye naturværksteder.”
Side 101:
MÅL: ”I planperioden vil Børne- og Ungdomsforvaltningen udvikle og implementerer et
pædagogisk koncept for udeskole, hvor skolerne inddrager eksterne læringsmiljøer, så børn
lærer om natur i naturen og om nærmiljø i nærmiljøet.”
AKTIVITET: 2) ”Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i samarbejde med en række eksterne
parter, indgå samarbejde med skolerne om undervisningen 2008-2011.”
Side 102:
MÅL: ”Kommunen vil i planperioden fremme natur- og miljøforståelse hos voksne etniske
borgere, som gør dem bedre til at handle miljøbevidst i hverdagen.”
AKTIVITET: 1) ”I 2009 vil alle sprogcentre blive tilbudt undervisningsmateriale om natur
og miljø samt tilhørende ekskursionsmuligheder til brug for danskundervisningen.”

