
Velfærd betyder også rene fødevarer, rent vand og ren luft.  

Luften rundt omkring os skal være partikel frit og ren. Jeg var til borger møde den 

6/02/2019 på Østerbro om luftforurening med Kåre Press-Kristensen, 
seniorrådgiver, Det Økologiske Råd som oplægsholder.  

Fokus var på luftforurening fra krydstogtskibene der lægger til kaj på Langelinie. 

Konklusion fra oplægget blandet var at disse skiber bidrag til luftforureningen i ca. 

over 25 % tiden. For os borger på Østerbro og Nordhavn, er vi udsættes stadig for 

stigende luftforurening i tak med den stigende krydstogtturisme.  Løsning kræver 

storstilet samarbejde mellem Københavns kommune, staten og de internationale 

aktører inden for krydstogtturisme. Det er klar at staten skal tag initiativ for at 

komme denne form for luftforurening til livs.    

Det der var også bemærkningsværdig var luftforurening fra 16.000 brændeovne der 

findes i København. Det kom frem at selvom brændeovne dækker under 0,5% af 

energiforbruget i byen, de udleder 30 % af de fine partikler i København. Og at på en 

fyringssæson udleder brændeovnene i København lige så mange helbredsskadelige 

partikler som al vejtrafikken i byen udleder på et helt år. Dette kan vi i København ikke 

over se og det betyder vi skal erstatte brændefyring med miljørigtig fjernvarme hvor vi 

kan opnås lige så stor partikelreduktion, som ved året rundt at forbyde alle lastbiler, 

busser, varebiler og personbiler i hele København. At brændeovne er muligvis en 

billig energikilde er det på tid et initiativ a la håndværker fradrag kommer på tale til 

de berørt husstande. Det hjælpe at Københavns kommune med Frank Jensen spisen 

er klar over problemstilling. Det er fint at regering genindfører skrotningsordning for 

gamle brændeovne fra februar i år. Det er ikke nok at får øjerne på problemet men 

det skal handles nu for real udfasning af brændeovne luftforurening. 

Af Lartey Lawson, Folketingskandidat for Radikale Venstres i København storkreds, 

København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. 
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