
Årsberetning for Naturpolitisk Udvalg 2015  

Udvalget 

Udvalget bestod i 2015 af 6 medlemmer: Inge Christiansen, Jan Nielsen, John Frisenvænge, Hans 

Harrestrup Andersen, Torben Dyrberg og Rasmus Karkov. Sidstnævnte er indtrådt som nyt medlem. 

Udvalget har holdt månedlige møder bortset fra i juli. Den 19/5 blev udvalgsmødet kombineret med 

et møde med lokalafdelingens kommunerepræsentanter. På opfordring afholdt vores 

kommunerepræsentant i Albertslund, Lars Clark, i efteråret et lille kursus over 3 aftener i anvendt 

statistik for fuglefolk. Deltagerne fik en bedre forståelse, hvordan man kan bearbejde data fra 

DOFbasen. 

Møder og repræsentation 

I årets løb deltog vi i de årlige møder med Naturstyrelsens enheder i Hovedstaden og Østsjælland. 

Naturstyrelsen Hovedstaden mødtes vi med to gange, da 2014-mødet var udskudt til januar.I marts 

var vi til møde med Naturstyrelsen om revision af plejeplan for Vestvolden. 

Vindmøller – ikke i Fuglebeskyttelsesområder 

Af større sager kan fremhæves, at DOF sammen med andre klagere i slutningen af marts vandt en sejr 

over Københavns Kommune i sagen om vindmøller på Vestamager (Kalvebod Miljøcenter). Natur- og 

Miljøklagenævnet gav os medhold i, at Naturstyrelsen ikke kunne dispensere fra 

strandbeskyttelseslinjen. DOF synes ikke, at vindmøller skal placeres i områder der er beskyttet af 

hensyn til bl.a. fuglelivet. Der er desuden en lang række andre beskyttelsesordninger (bl.a. 

naturfredning, grøn kile, kystzone), hvor dominerende anlæg som vindmøller som udgangspunkt er 

uønskede. Københavns Kommune havde godt nok fået ændret det regionale plangrundlag 

(Landsplandirektivet) så vindmøller i princippet ikke var udelukket fra grønne kiler, men Natur- og 

Miljøklagenævnet  valgte alligevel at ”trække en streg i sandet”. Det var særligt vindmøllernes 

landskabelige påvirkning, der var for stor i forhold til det på flere måder beskyttede område. 

Efterfølgende har Københavns Kommune standset arbejdet med lokalplanen for møllerne. Der 

arbejdes på at placere dem i industriområdet på Avedøre Holme i stedet. 

Vestamager - vandmangel 

Vestamager prægede også årets anden større sag. Foråret begyndte fint med høj vandstand på 

engene, bl.a. som følge af nye opstemninger inde i landet. Ænder, vadefugle og ikke mindst store 

mængder bramgæs holdt til på de våde enge omkring Villahøj på det centrale Vestamager. Men i 

løbet af foråret faldt vandstanden kraftigt, til skade for bl.a. vadefugle, der havde lagt rederne i 

nogenlunde sikkerhed på øer. Dels blev en hærværksmand ved med at tippe og senere slå huller i det 



ene af de 4 drænrør, der opstemmer vandet på engene! Dels klokkede Naturstyrelsen også i det, da 

resten af Vestamager også blev meget mere tørt end forventet. Skovfogeden måtte hårdt presset 

indrømme at pumperne havde pumpet i flere dage end de skulle. DOF- København genoplivede 

samarbejdet med caretakergruppen for Vestamager. Caretakerne spillede en vigtig rolle, både med at 

dokumentere vandmanglen og dens konsekvenser og med at lægge pres på Naturstyrelsen. Godt 

gået!. 

Natura 2000 Planer 

I perioden 19/12 2014 til 10/4 2015 var anden generation af Natura 2000 planerne i høring. Vi fik 

afleveret høringssvar om bl.a. Vestamager, Roskilde Fjord, Furesøen/Vaserne, Saltholm og Gentofte 

Sø.  

Selvom det er anden gang planerne laves, fornemmer man stadigvæk en begrænset vilje til at tage – 

omkostningskrævende – ansvar for at forbedre Natura2000-områdernes tilstand. Som en nyskabelse 

indeholder Natura 2000 planerne målsætninger for kvaliteten af naturtyper og arters levesteder, i 

stedet for at have målsætninger for arterne i sig selv. Det er selvfølgelig også nemmere at overholde. 

Men som det nævnes i et DOF-høringssvar (Roskilde Fjord): ”Det er en stor svaghed i Natura2000 

analysen, at der ikke tages initiativer til at analysere årsagerne til tilbagegangen.  Uden en sådan 

analyse kan man ganske vist nemt angive målsætninger for bestand og ynglesteder, men det er et slag 

i luften, sålænge årsagerne til tilbagegangen ikke er undersøgt.” Tilsvarende bemærkes, at årsager til 

tilbagegange i rastefugleantal (f.eks. jagt og sejlads) ikke analyseres. I et andet høringssvar (Gentofte 

Sø) påpeges misforholdet mellem trusler og planlagte handlinger i forhold til en truet naturtype 

(hængesæk).  Der er plads til forbedring. 

Nationalparker 

Roskilde Fjord (Skjoldungernes Land) overhalede (Kongernes) Nordsjælland i kapløbet om at få 

Sjællands første nationalpark. Om det så bliver til andet end et turisme-gimmick er så en anden sag. 

DOF fik en plads i bestyrelsen, og processen med at udpege kandidater til posten var også forbi 

udvalget. Forslaget til nationalparken Kongernes Nordsjælland er endnu så usammenhængende, at 

(selv) Naturstyrelsen finder det for ringe. 

Københavns ydre grønne kiler 

Forslag om forlængelse af Hovedstadens grønne kiler i retning mod Roskilde Fjord og langs 

bebyggelserne langs Køge Bugt. Der er ikke meget natur i forslaget, men disse ydre grønne kiler kan 

være med til at sikre, at der er plads til grønne områder når København breder sine byfingre stadig 

længere ud på Sjælland. Efter høringens afslutning i maj har der været stille om sagen. 



 

 

 

 

Andre sager 

Derudover tog Naturpolitisk Udvalg og foreningens kommunerepræsentanter sig af en lang række 

sager på baggrund af henvendelser til foreningen, planer og afgørelser i høring osv. 

Kitesurfere på Sydamager (Tårnby/Dragør): Et jævnligt tilbagevendende problem. Naturstyrelsen gav 

lov til at surfe indenfor et mindre område nær Sydvestpynten, da DOF/Kongelundens Fuglestation for 

nogle år siden protesterede over surfernes forstyrrelse af ynglende og rastende fugle på Kofoeds 

Enge. I starten af 2015 forsøgte man så at få tilladelse til at rydde kysten for sten, som surferne kunne 

risikere at sejle ind i. Disse sten er tilfældigvis også rastesteder for edderfugle og andre fugle og 

skjulesteder for havdyr, ligesom de er en del af den særlige dynamik, der adskiller Sydamager fra 

Hovedstadsområdets øvrige, gennemregulerede kyster. Vi sendte et skarpt høringssvar, og for en 

gangs skyld lod Naturstyrelsen heldigvis naturhensyn gå forud for en rekreativ særinteresse. 

Adgangsforhold på Saltholm (Tårnby): På et grønt råds møde havde vores kommunerepræsentant en 

meningsudveksling med Saltholm-ejerlavets formand om færdsel på Saltholm, hvilket sidstnævnte vist 

gerne så indskrænket til ejerlavets medlemmer og deres gæster. Læser man på ejerlavets 

hjemmeside, står der f.eks. i ”Saltholms-reglementet”: ”Af hensyn til fugle, dyr og landbrugsdriften er 

der kun adgang på de befæstede veje og stier. Adgang uden for de befæstede veje og stier kan dog 

finde sted, hvis ejerlauget har givet tilladelse dertil.” Naturstyrelsens skovfoged understregede efter 

mødet, at Naturbeskyttelsesloven og fredningen giver adgang til at færdes på stier og veje i det åbne 

land, på udyrkede arealer der ikke er forsvarligt hegnede samt på hegnede arealer, hvor der ikke er 

græssende husdyr. Antallet af husdyr skal dog stå i rimeligt forhold til størrelsen af det indhegnede 

areal; ellers er der tale om en omgåelse af reglerne. Med andre ord: ejerlavet kan ikke lukke for 

adgang til de strandenge, som ikke allerede har færdselsbegrænsning pga. vildtfredningen. 

Af andre lokale sager kan nævnes: 

 Campingplads på Amager Fælled (København), 

 Plejeplan for Ejby Mose (Glostrup), 

 Naturpleje på Flyvestation Værløse (Furesø), 



 Grønne forbindelser (eller mangel på samme) i Gentofte Kommune, 

 Afgræsning i Råmosen og Sømosen (Ballerup), 

 Plejeplan for Bagværd Sø (Gladsaxe), 

 Naturpleje i Kystagerparken (Hvidovre) 

 Revideret fredning på Sydhavnstippen (København). 

 

John Frisenvænge 

 


