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Årsberetning for Naturpolitisk Udvalg 2016 

 
 
Udvalget 
Naturpolitisk udvalg (NPU) har i 2016 bestået af 8 personer: Erik Agertoft, Hans Harrestrup 
Andersen, Inge Christiansen, Jan Nielsen, John Frisenvænge, Rasmus Karkov, Søren Mygind 
og Torben Dyhrberg. I årets løb er Erik Agertoft og Søren Mygind indtrådt i udvalget, mens 
Rasmus Karkov er udtrådt. Ved årsskiftet 2016/2017 besluttede Lars Nørgaard Andersen 
desuden at engagere sig i udvalget. Lars har (blandt andet) igennem mange år været vores 
”ambassadør” i Københavns Kommune. 
 
NPU har i 2016 holdt 6 møder, fordelt på månederne februar, marts, juni, august, oktober og 
november. Mødet i juni blev holdt hos Hans Harrestrup i Sæby, mens de øvrige møder holdtes i 
Fuglenes Hus.  
 
Vores kommunerepræsentanter har en helt central rolle i forhold til at opdage og reagere på 
lokale trusler mod fuglelivet. Kommunerepræsentanterne får således høringsmateriale direkte 
fra kommunen, og de er også de nærmeste til at afgøre, om en given lokalplan eller afgørelse 
er relevant i forhold til fuglelivet. I slutningen af året hørte vi, at nye regler kan medføre, at 
denne fornuftige ordning ophører. Fremover skal al post fra kommunerne sendes til foreningens 
digitale postkasse i stedet for via mail. Det vil resultere i at hundredvis af mails samles et sted, 
hvorfra de så skal videresendes til kommunerepræsentanterne. Det vil helt sikkert resultere i 
langsommere og dårligere kommunikation mellem DOF og kommunerne. 
 
DOF-København forsøger fortsat at dække alle 25 kommuner i lokalafdelingens områder med 
lokale kommunerepræsentanter. Det har imidlertid vist sig at være svært at finde lokalt 
bosiddende medlemmer, som var villige til at løfte opgaven. Aktuelt mangler vi bl.a. en 
repræsentant i Egedal Kommune, og i flere andre kommuner bor vores repræsentant udenfor 
kommunen.  Det kan give problemer med at følge med i hvad der sker, ligesom de grønne råd i 
reglen foretrækker at foreninger repræsenteres af kommunens egne borgere. 
 
Alle kommunerepræsentanter blev i marts indbudt til møde med NPU og medlemmer af 
bestyrelsen. På mødet drøftedes lokale sager fra kommunerne. Desuden fik alle en orientering 
om Nationalpark Skjoldungernes land af Sten Asbirk. Et tilsvarende fællesmøde i efteråret måtte 
opgives, da mødefaciliteterne i Fuglenes Hus blev midlertidigt begrænset pga. ombygning. I 
oktober forsøgte vi at afholde et naturpolitisk kursus for at ”uddanne” kommunerepræsen-
tanterne. Dette måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. 
 
Natur- og nationalparker 
Naturparker og nationalparker er store strategiske tiltag med lokalpolitisk bevågenhed og store 
pengebeløb til nye aktiviteter. Desværre handler det ofte mere om friluftsanlæg og ”branding” 
end om at højne naturkvaliteten. 
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Naturpark Amager omfatter bl.a. Vestamager, Amager Fælled, Kongelunden og strandengene 
på Sydamager. Naturparken udgør et nyt samarbejde mellem Naturstyrelsen og de berørte 
kommuner. I kraft af dette samarbejde har Københavns Kommune eksempelvis for første gang 
investeret i naturforbedringer på Vestamager. En stor del af naturparkens aktiviteter handler 
dog om ”branding”, friluftsliv og faciliteter. Inge Christiansen repræsenterer DOF i 
naturparkrådet, som bl.a. fungerer som brugerråd i forbindelse med naturparken.  
 
Nationalparken Skjoldungernes Land er i en etableringsfase. DOF er repræsenteret i 
nationalparkbestyrelsen ved Solvej Jonasson fra Roskildegruppen. Der er som 
baggrundsgruppe for bestyrelsen nedsat et nationalparkråd bestående af repræsentanter for 
interessegrupper og foreninger, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen. I dette råd har DOF en 
god allieret i form af Sten Asbirk. Hans Harrestrup holder tæt kontakt til vores tillidsfolk i 
nationalparkarbejdet. Dette har især bestået i at udarbejde en nationalparkplan og forberede de 
kommende års arbejde. DOF har bl.a. søgt at sætte fokus på ynglefuglenes ringe vilkår på 
øerne i Roskilde Fjord. Der er også forslag om et nyt fugletårn ved Selsø Sø. 
 
Nyt fra brugerråd 
Med omdannelse af Brugerråd Syd til Naturparkråd er Naturstyrelsen Hovedstadens resterende 
Brugerråd Nord udvidet til at dække hele enhedens område. Hans Harrestrup repræsenterer os 
med Jan Nielsen som suppleant. I årets løb er Fortunens Indelukke inddraget i Dyrehavens 
hjortegræssede areal. Rådets medlemmer kunne også høre om 8000 gymnasieelevers 
”spontane” fest/hærgning i Dyrehaven. Til gengæld vil Naturstyrelsen satse hårdere på 
husdyrgræsning på Vestamager, mens dådyrbestanden så skal reduceres. 
 
Derudover deltager DOF-København i diverse andre brugerråd, foruden selvfølgelig i mange 
lokale grønne råd. I København har vi bl.a. deltaget i arbejdsgrupper omkring plejeplaner for 
Assistens Kirkegård, Brønshøjparken og Amager Fælled. 
 
Natura 2000 planlægning 
Efter seneste revision af Natura 2000 planerne i 2015 skal der nu udarbejdes kommunale 
handleplaner, der skal realisere de statslige planer og sikre opfyldelse af mål. En række 
handleplaner blev sendt i høring i efteråret 2016, med høringsfrist i december 2016. Det har 
imidlertid ikke været let at finde planerne, da der ikke er en central oversigt over dem. De skal i 
stedet søges på de enkelte kommuners hjemmesider. Samtidig har Naturstyrelsen udarbejdet 
handleplaner for lysåbne statsejede arealer, der var i høring til nytår. Det er tilsyneladende ikke 
alle relevante kommuner, som har sendt en handleplan i høring endnu. Vi nåede kun at 
kommentere en enkelt handleplan i denne omgang (Vestamager). 
 
Vestamager 
Inge følger udviklingen i naturforholdene på Vestamager tæt. Dels som hyppig bruger af 
naturen og dels som deltager i det fortsatte caretakersamarbejde på Vestamager. Derudover 
repræsenterer Inge DOF i det grønne råd for Dragør og Tårnby kommuner. Også i 2016 har der 
været meget fokus på vandstandsforholdene på Vestamager, hvor hærværk har gjort det 
vanskeligt for Naturstyrelsen at sikre optimale forhold til vade- og andefugle. Modsat 2015 
undgik Naturstyrelsen dog at pumpe for meget vand ud af Klydesøen, så vandstanden var fin 
om foråret. Til gengæld medførte tørt vejr i september ekstra lav vandstand i søen om efteråret. 
 
Der har desuden været problemer med efter DOFs opfattelse for intensiv færdsel, herunder et 
teaterstykke i Pinseskoven og hubertusjagt i kanten af Klydesøen.  
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Naturen på Vestamager er fortsat under pres. Naboerne i Ørestaden er således til både DOFs 
og Danmarks Naturfredningsforenings overraskelse begyndt at inddrage udkanten af det 
fredede område i Ørestadens parkanlæg. Naturstyrelsen påstod efterfølgende, at brugerrådet 
var orienteret og havde samtykket – reelt var det blot blevet nævnt i forbifarten under en 
ekskursion.  
 
Inge har forsøgt at få udvidet færdselsforbudet i Klydesøen. Søen blev i 1996 udvidet kraftigt, 
men færdselsforbuddet omfatter kun søflader vest for Sydmøllevej. Derfor kan man lovligt 
forstyrre rastefuglene i den østligste del af søen. Dette er bl.a. set under hubertusjagt i 
Pinseskoven i efteråret. 
 
I de kommende år vil Naturstyrelsen overrisle områder nær kommunegrænsen med drænvand 
fra Amagermotorvejen. Til dette formål planlægges gravning af grøfter på langs af de 
mellemliggende strandenge. Derudover forsøges i de kommende år genudsætning af 
strandtudse efter arten blev udryddet i området under arbejdet med digeforhøjelsen. 
 
 
Amager Fælled 
Nord for Vestamager er der store bestræbelser på at hindre bebyggelse af dele af Amager 
Fælled. Det drejer sig om gamle strandoverdrevsarealer syd for Grønjordssøen, som for mange 
år siden blev udlagt til fremtidig udvidelse af Ørestaden. De byggeritruede arealer er som 
gammelt kystområde mere ”autentisk” natur end de gamle lossepladsarealer i det fredede 
område. DOF København har deltaget i møder og aktioner for bevarelse af området. 
 
Samtidig har Københavns Kommune fortsat planer om udvidelse af campingpladsen og 
etablering af kunstgræsbaner på den fredede del af Amager Fælled. Et forsøg på at omdanne 
overdrevsarealer til skov blev dog standset, da Fredningsnævnet gav afslag på dispensation. 
Kommunen har dog også planer om naturpleje, herunder forbedring af ynglemulighederne for 
stor vandsalamander, der kun findes meget få steder i Københavns Kommune. 
 
Vindmøller i København og omegn 
DOF København var i 2015 med til at vinde over Københavns Kommune i en sag hvor 
kommunen ønskede at opstille tre store vindmøller langs kysten af Amager ud til Kalveboderne. 
Som en udløber af denne sag begyndte Hvidovre Kommune i 2016 at undersøge mulighederne 
for at opstille disse vindmøller på Avedøre Holme. Sagen stoppede imidlertid, da et 
byrådsmedlem skiftede holdning efter den indledende høringsrunde. 
 
Klimaforandringer og kystnatur 
Kysterne omkring København er i vid udstrækning regulerede med dæmninger og opfyld. Der 
resterer stort set kun Kofoeds Enge/ Aflandshage og Ølsemagle Revle/Staunings Ø, som endnu 
er præget af naturlige aflejringer og dynamik. Med trussel om fremtidige havstigninger og 
stormflodsvandstande på over 2 m er der fornyet pres på hovedstadens kystnatur. Diget 
omkring Vestamager fik for få år siden en kraftig udvidelse, og nye projekter dukker op i Køge 
og måske også i Hvidovre. 
 
I Køge er en større natursag under opsejling, da der er planer om at omdanne de naturskabte 
odder Ølsemagle Revle og Staunings Ø til et kunstigt anlæg med kystdige og sluser. Formålet 
er at beskytte Køge By mod fremtidige stormfloder. Problematikken blev aktualiseret i januar 
2017, hvor vandstanden ved Køge steg til 157 cm over normalt. Diget lægges udenpå den 
naturligt udviklede klitrække og vil dermed tilsløre områdets historie. Den mere regulerede 
vandtransport i lagunerne må forventes at ændre saltbalance og materialetransporten i 
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lagunerne. Området er EU-beskyttet Natura 2000 område, hvilket heldigvis giver en vis sikring 
af naturværdierne. Vores nye NPU-medlem Søren vil arbejde for alternative løsninger, der kan 
bevare naturen udfor Køges kyst. Men det bliver nok svært, særligt efter den seneste stormflod. 
 
I Hvidovre diskuteres enten et fremskudt dige udenom den sidste strækning med naturlig 
strandsump langs Køge Bugt eller en sluse mellem Avedøre Holme og Vestamager. 
Sidstnævnte forudsætter medfinansiering fra København og Staten. Også Hvidovre fik sig en 
våd forskrækkelse i januar 2017. 
 
Andre sager fra kommunerne 
Blandt de emner, som DOF også kæmper med i forskellige kommuner kan nævnes 
kunstgræsbaner, løse hunde, rekreative aktiviteter i nedlagte naturrige grusgrave og selvfølgelig 
diverse byudviklingsprojekter. På den tidligere flyvestation i Værløse øger nye lokalplaner 
mulighederne for at bebygge dele af det store åbne område. Flyvestationens åbne områder er 
under pres fra aggressive friluftsaktiviteter som paragliding. 
 
Kommunerne har dog også fornuftige politiker og tiltag, så som træpolitikker (beskyttelse af 
bevaringsværdige træer til gavn for bl.a. hulrugende fugle). Blandt andet på Bognæs i Roskilde 
Kommune og i Albertslund graves vandhuller til padder, og i Albertslund planlægges anlæg af 
våde enge som hjælp til håndtering af regnvand. I Furesø Kommune er Allerød lergrav endelig 
blevet fredet. Den tidligere råstofgrav ligger lige op til Ravnsholtskoven, hvor der er ynglende 
svaleklire. 
 
Af andre sager kan nævnes et nyt byggeri på Marmormolen i København. Der er bekymring for 
at trækfugle under særlige vejrforhold kan kollidere med højhusets glasfacader. Opfyldningen af 
nye havområder nord for Nordhavn går i øvrigt hurtigere end forventet. Dette kan resultere i, at 
man for at få plads til jord fra byggepladser og metroudgravninger i nær fremtid begynder 
inddæmning af endnu et stykke af Køge Bugt langs Avedøre Holme.  
 
 
 
Således opsummeret af John Frisenvænge. 
 
Sagsliste 2016: 

Sag NPU-handling 

Møder /2, /3, /6, /8, /10, /11 

Internt: Udskiftning, E-boks, budget 

K-rep Fællesmøde. Manglende dækning. Aflyst 
kursus. 

Naturpark Amager Repræsentation i np-råd, forslag på møder 

Nationalpark Bestyrelse og np-råd, input til np-plan 

Brugerråd Hovedstaden Deltagelse i møder 

N2000 handleplaner Høringssvar Vam, Roskilde Fjord 
Ikke svaret Mølleå, Furesø, Ramsø, div. 
Hab.omr. 
Ikke i høring: Saltholm 

Vestamager: hydrologiprojekt, vand ok denne 
gang, friluftsliv (hubertusjagt, cykler, kajakker, 
teater), Ørestad 

Mødedeltagelse, forslag om at udvide 
færdselsforbud i Klydesøen 

Amager Fælled: bebyggelse, plejeplan, 
campingplads, kunstgræsbane 

Deltagelse i møder og events 
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Vindmøller: Hvidovre K/M sag: svar i forhøring, følger sagen 

Køge sydstrand K/M: henvendelse vedr. hunde 

Ølsemagle Revle: kystsikringsprojekt K/M: følger 

Nordhavn, Marmormolen (højglashus) 
 

 

Stevns klint K/M sag: med DN protest mod indramning af 
fiskeler 

KBH (K/M): træpolitik,    

KBH (K/M): ulovlig hundeluftning Rejste hundeluftning overfor kommunen, 
brugte DOFT-artikel (Mel) 

KBH (K/M): kunstgræsbaner  

Hvidovre (K/M): naturpleje, vindmøller, 
hundeskove 

Grønt råd, møder med forvaltning (+DN), 
besigtigelse af parkpleje 

Gladsaxe (K/M): plejeplan SFmose, fredning 
af radiomarken, lyngby sø og bagrsværd sø, 
rostadion, naturplan 

Kommenteret naturplan 

Høje-Taastrup (K/M): kommunalt skovråd, 
kogræsserforening i mose  (Nærheden) 

 

Furesø, syd (K/M): Tættere bebyggelse 
planlagt på flyvestation værløse. Paragliding. 

 

Furesø Nord (K/M): Fredning af Allerød 
Lergrav 

Følger fredningssag 

Tårnby + Dragør (K/M): anløbsbro ve d 
Kastrup havn, anløb af kajakker på diget om 
VAM. VAM-yderhegn overvejes nedtaget 

 

- Peberholm: problem med mink, ræv og 
rotter. Skarvkolonien er fjernet. 

 

Lejre (K/M): fagllig følgeguppe 
(nationalparkråd). Roskilde fjord ifølge IBA-
rapport ringe for fuglene. 

 

Roskilde (K/M): nationalpark,  Forslag til nationalparkplan indsendes af 
NPU+roskildegruppen 

- Darup grusgravssø - kabelbane  

Albertslund (K/M): regnhåndtering, 
paddehuller, frilagt å, bevarelse af knækkede 
træer 

I naturgruppe arbejde for grøn korridor 

 
 
 
Sagsliste 2017: 
 
 

Sag NPU-handling 

Møder 19/1, 2/3, 21/5,  

Kursus Til efteråret 

Kontaktmandsmøde Til efteråret 

N2000 handleplaner, høringer i 2017  

Vestamager: hydrologiprojekt, 
fugleovervågning 
 

Nst indbød til møde om fugleovervågning 
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Amager Fælled: lokale protester mod 
udvidelse af Ørestaden 
 

Deltagelse i møder, vandringer – dog valgt at 
nedprioritere 

Skjoldungernes Land: Nationalparkplan i 
høring 

Deltagelse i borgermøde med workshop 

 


