DANSK ORNITOLOGISK FORENING
DOF- København
Naturpolitisk Udvalg

Årsberetning for Naturpolitisk Udvalg 2017
Udvalget
Naturpolitisk udvalg (NPU) har i 2017 bestået af 8 personer: Erik Agertoft, Hans Harrestrup
Andersen, Lars Nørgaard Andersen, Inge Christiansen, John Frisenvænge, Søren Mygind, Jan
Nielsen og Torben Dyhrberg. I årets løb har Søren Hedemann været medlem i en periode, men
han er udtrådt igen. Søren Mygind og Jan Nielsen er ligeledes udtrådt, og udvalget havde
således 6 medlemmer ved årets udgang.
NPU har i 2017 holdt 6 møder, fordelt på månederne januar, marts, maj, august, oktober og
november. Mødet i maj blev holdt hos Inge Christiansen på Amager, mens de øvrige møder
holdtes i Fuglenes Hus.
Vores kontaktpersoner i kommunerne
Udvalgets arbejde støttes af vores dygtige kommunerepræsentanter, som modtager post
direkte fra kommunerne. Sidst i 2016 hørte vi, at post fra kommunerne fremover kan blive sendt
til DOF Københavns digitale postkasse i stedet for via mail til kommunerepræsentanterne.
Denne digitale løsning vil gøre arbejdet med at holde øje med kommunernes aktivitet langt
mere besværligt. Det er heldigvis ikke sket (endnu).
DOF København har et stort antal kommunerepræsentanter tilknyttet, idet lokalafdelingen
dækker over 25 kommuner. Kommunerepræsentanterne deltager ikke i alle Naturpolitisk
Udvalgs møder (bortset fra dem som også er medlem af udvalget). I stedet inviteres alle
kommunerepræsentanter hvert år til 1-2 møder, hvor der bl.a. drøftes aktuelle sager fra
kommunerne. I 2017 blev dette kombineret med afholdelse af et naturpolitik-kursus i oktober.
Der var desværre et beskedent fremmøde fra kommuner, der ikke er repræsenteret i
Naturpolitisk Udvalg.
Aktuelt har vi 21 kommunerepræsentanter, som dækker 24 kommuner. Vi mangler aktuelt en
repræsentant i Ishøj. Kommunernes grønne råd har typisk sammenfaldende funktionsperioder
med kommunalbestyrelserne. Derfor er der valg og udpegning til de grønne råd flere steder i
starten af 2018. Frem til udgangen af 2017 var DOF repræsenteret i grønne råd, som omfattede
19 kommuner. I yderligere to kommuner findes grønne råd, hvor DOF ikke er repræsenteret.
Det er f.eks. hvis rådet sammensættes ved en valghandling, hvor det lokale DOF-medlem ikke
stillede op. De fleste steder er DOF dog inviteret til at deltage.
Ligestilling
Kønnenes formelle og reelle ligestilling fylder meget i samfundsdebatten. DOF bliver ofte
opfordret til at udpege både mænd og kvinde til poster som repræsentanter for foreningen. Det
kan dog ikke skjules, at størsteparten af de foreningsaktive er mænd. Således udgør kvinderne i
vores lokalafdeling kun 2 ud af 21 kommunerepræsentanter og 1 ud af 6 medlemmer af
Naturpolitisk Udvalg. Der er plads til forbedring. Vi har dog kvindelige repræsentanter i både
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nationalparkrådet for Skjoldungernes Land og naturparkrådet for Amager. Der blev også gjort
en stor indsats for at finde kvindelige kandidater til de kommende naturråd.

Dialog med Naturstyrelsen
Lokalafdelingen har deltaget i møder med Naturstyrelsens to lokale enheder (Hovedstaden og
Østsjælland). Det første handlede i høj grad om naturpleje og rekreativ færdsel på Vestamager.
På mødet med Naturstyrelsen Østsjælland diskuteredes bl.a. mountainbikekørsel i
statsskovene, samt naturpleje og kystsikring ved Ølsemagle Revle.
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.
Naturpark Amager omfatter bl.a. Vestamager, Amager Fælled, Kongelunden og strandengene
på Sydamager. Naturparkrådets arbejde i 2017 har i vid udstrækning handlet om anlæg til
rekreative formål. Inge Christiansen repræsenterer DOF i naturparkrådet.
Nationalparken Skjoldungernes Land har udarbejdet en nationalparkplan og iværksat de første
naturplejeinitiativer. DOF repræsenteres af Solveig Jonasson i Nationalparkbestyrelsen. Sten
Asbirk repræsenterer godt nok ikke formelt DOF i det rådgivende organ Nationalparkrådet, men
han er en god allieret.
Nyt fra brugerråd
Revision af driftsplanen har fyldt meget i Naturstyrelsen Hovedstadens Brugerråd, hvor Hans
Harrestrup er repræsentant for DOF.
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 en
række mindre byparker.
Natura 2000
I efteråret sendte Naturstyrelsen forslag til justering af Natura-2000 områders afgrænsning i
høring. Foruden rentegning af grænser ved veje o.lign. var enkelte mindre statsarealer tilføjet,
men samtidig var store områder i kanten af naturområderne taget ud. Samlet set en reduktion i
en beskyttelse, som i forvejen hører til de mindste i EU. Reduktionen vil både fjerne
fourageringsområder for fuglearter på udpegningsgrundlagene og forringe mulighederne for at
søge EU-tilskud til naturpleje og miljøvenlig drift af landbrugsarealer. Vi sendte høringssvar med
kritik af nedskæringer og forslag til nye arealer der kunne inddrages nu man er i gang med at
pille ved grænserne. Disse høringssvar omfattede bl.a. arealer ved Furesøen og Roskilde Fjord.
Vestamager
DOF København har fortsat en caretakergruppe med Inge Christiansen som kontakt til NPU.
Caretakerne har i 2017 bl.a. bidraget i forhold til driftsplanrevision, fugletællinger, forslag til
revideret naturpleje og dialogmøde med Naturstyrelsen. Naturstyrelsens planer om tilførsel af
grundvand til områder i den nordlige del er ved at blive realiseret. Der er desuden dialog
omkring bl.a. fugletårne/fugleskjul, udformning af nye yngleøer, ændringer i afgræsning og
fældning af træer, som krager bruger til at holde udkig efter vadefuglereder fra.
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Amager Fælled
En massiv folkebevægelse med en effektiv mediestrategi fik i valgåret held til at bremse
byggeplaner på fælledarealer nær Grønjordssøen.

Klimaforandringer og kystnatur
I starten af 2017 blev debatten omkring fremtidige havstigninger aktualiseret af en stormflod,
der bl.a. kunne mærkes i Køge. Køge Kommunes planer om etablering af tekniske anlæg med
sluse på de naturskabte odder Ølsemagle Revle og Staunings Ø blev dog heldigvis opgivet til
fordel for en forhøjelse af landdiger. Forinden nåede DOFs kommunerepræsentant at skrive til
de nyvalgte byrødder med opfordring til at tænke sig om.
Andre sager fra kommunerne
Derudover har DOF behandlet en lang række sager med større eller mindre fuglemæssig
interesse på lokalt plan. I Darup grusgrav nær Roskilde lykkedes det DOF sammen med
Danmarks Naturfredningsforening at tøjle planer om at forvandle en gammel grusgravssø til
noget som kunne være forlystelsespark. Ifølge planerne skulle der etableres en kabelbane til
vandskisejlads i søen. Samtidig ville man lægge gangbroer ud til øer i søen. Da det ville give
ræve adgang til øerne, hvor der nu yngler fjordterner, grågæs og strandskader, protesterede
DOF sammen med DN. DN tabte en klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet, men det lykkedes
at få kommunalbestyrelsen til at ombeslutte sig. Det endte med, at kabelbanen blev droppet, og
Himmelsøen fik en gangbro ude i vandet i stedet for en rævevej til ægrøveri.
Naturråd og Grønt Danmarkskort
Indsatsen i 2018 vil blive præget af arbejdet i naturråd, som hver dækker flere kommuner.
Naturrådene skal bistå kommunerne med at udpege områder til grønne temaer i den næste
kommuneplangeneration. Disse områder skal omfatte grønne områder, grønne korridorer,
potentielle naturområder og potentielle grønne korridorer. Med tiden skal disse områder danne
et sammenhængende netværk, Grønt Danmarkskort. DOF har i slutningen af 2017 udpeget en
repræsentant og en suppleant til hvert naturråd. Kommuner indenfor lokalafdelingens område,
dækkes af fem naturråd, deraf to med overlap med nabolokalafdelinger. Foreningens
”naturrødder” skal i første halvår af 2018 sammen med kommunerepræsentanter og andre
lokalkyndige arbejde for at naturområder med et rigt fugleliv bliver beskyttet bedre imod rydning
og byggeri ved at indgå i de nye udpegninger. Som en sidegevinst forventes et forstærket
samarbejde mellem Naturpolitisk Udvalg og kommunerepræsentanterne. Der er også igangsat
dialog med ”naturrødder” i andre lokalafdelinger, herunder de tre øvrige på Sjælland.

Således opsummeret af John Frisenvænge.
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Sagsliste 2017 (til intern orientering):
K/M sag: håndteret af kommunerepræsentant. Det er kun de sager, som har været forbi NPU
eller er nævnt på det naturpolitiske kursus i oktober, som nævnes her.
Sag
Møder i naturpolitisk udvalg 2017
Kursus/møde med kommunerepræsentanter
Dialog med Naturstyrelsen
Skovbrugerråd (Nst-Hovedstaden)
To Vandråd (Roskilde Fjord, Øresund)
N2000 handleplaner, høringer i 2017
Revision af N2000-grænser.

Driftsplan for Naturstyrelsen Hovedstaden

Vestamager: hydrologiprojekt og naturpleje.

Vestamager: fugleovervågning.

Sydamager, kystsikring.

Amager Fælled: lokale protester mod
udvidelse af Ørestaden

Naturpark Amager

Skjoldungernes Land: Nationalparkplan i
høring. Planer om afgræsning på Bognæs.

Parkbrugerråd og udviklingsplaner (Kbh)

Status, herunder NPU-handlinger
19/1, 2/3, 21/5, 31/8,5/10, 30/11.
7/10
Deltagelse i møder 23/10-2017 (Hst) og 17/12018 (Østsjælland).
Deltagelse i møder.
DOF-repræsentanter udpeget dec-jan 2017.
Høringssvar sendt til bl.a. Vestamager og
Roskilde Fjord.
Høringssvar med protest imod udtagning af
rasteområder for gæs og forslag til nye
arealer.
Forhøring og borgermøder med fokus på
scenarier for plejeniveau (helårsgræsning eller
sommergræsning). Høringsssvar med accept
af begrænset forsøg med helårsgræsning.
Driftsplan i høring med DOF-fuglerapport som
bilag.
Naturstyrelsen forberedte overrisling af
områder med oppumpet grundvand fra
Øresundsmotorvejen.
I 2018 planlægges etablering af ny yngleøer i
Klydesøen.
Lokalafdelingens fugletællinger blev
gennemført. Resultatet blev sammen med
anbefalinger til ændret drift præsenteret for
Naturstyrelsen på dialogmøde i oktober 2017
og møde i januar 2018.
Kort over stormflodsdige ved Kongelunden
diskuteret. Kystdirektoratet har sendt tilladelse
i høring.
Deltagelse i møder, vandringer – vi valgte dog
at holde vores indsatsen på et lavt niveau pga.
begrænset fugleinteresse i området.
Kommunen bøjede sig for det massive pres
og besluttede – kort tid før kommunalvalget –
at undersøge andre muligheder for byggeri i
stedet.
Deltagelse i møder og workshops, som
primært handlede om rekreative faciliteter.
Påpegede konflikter i forhold til fugleliv.
Udviklingsplan i høring og siden vedtaget.
Foruden indsats via råd og bestyrelse har vi
deltaget i borgermøde med workshop.
Deltagelse i råd og kommentarer til planer for
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Utterslev Mose: (Kbh)

Særligt værdifulde træer (Kbh)
Strandparken ved Køge Bugt

Mountainbikespor i skove

Nordhavnen (Kbh)

Kofoeds Enge (Dragør)

Mursejlere (Frederiksberg)

Lufthavnsudvidelse (Tårnby)

Brønshøjparken, Rødkilde Park,
Degnemosen, Bellahøjparken, Lersøparken.
K/M sag: Naturpleje med afgræsning og
rørskær. Bekymring over forurening fra
spildevandstilledning fra nabokommuner.
Nattemørket forstyrres af ny stibelysning.
Ønsker om bedre koordinering af perioder
med tilladt fiskeri blev ikke til noget. Sager
følges via grønt råd.
K/M sag: opfordring til at indsende forslag.
Deltagelse i borgermøde, bl.a. om vilde planer
for udvikling af havneanlæg og øget rekreativ
brug af søerne.
DOF Nordsjælland har undersøgt omfanget af
forstyrrelse fra MTB og i den forbindelse
kontaktet DOF København. Emnet blev siden
behandlet på dialogmøde med NSTØstsjælland.
K/M sag: deltagelse i møde om mulighederne
for at protestere imod planer for byggeri uden
naturhensyn.
Observation af privat kystsikring. Desuden
bekymring over risiko for ødelæggelse af
reder pga.afgræsning tidligt i yngletiden.
Kontakt til kommune og driftsansvarlig,
K/M sag: Reaktion på borgerhenvendelse om
nedrivning af mursejlerreder i forbindelse med
husrenovering. Det blev opnået, at der
opsættes redekasser i stedet.
Rådet for Bæredygtig Trafik har henvendt sig
pga. bekymring over fuglemæssige
konsekvenser af voksende aktivitet i Kastrup
Lufthavn. Sagen følges.

Nogle sager, der er håndteret af kommunerepræsentanter udenfor NPU:
Vallensbæk Mose (Ish/Vall)
Udendørs rottebekæmpelse (Gladsaxe)

Helikopterflyvning, Stevns Klint (Stevns)
Fiskeleret, Stevns Klint (Stevns)

Darup Grusgrav

Et fugletårn er under projektering. DOF har
kommenteret placering mv.
Opfordring til at begrænse brug aht. rovdyr og
rovfugle, samt påmindelse om regler om
afstande og fjernelse af gift-kasserne.
Risiko for forstyrrelse af ynglende vandrefalk.
Reaktion sammen med DN.
Fredningsnævnet har givet dispensation til at
fjerne skred og indkapsle fiskeleret bag
glasrude (nederlag for DOF og DN).
Roskildegruppen har sammen med DN
forpurret planer om kabelbane og pontonbro til
fugleø. Trods tabt klagesag lykkedes det at
vende politikernes holdning og finde et
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Gentofte Kommune,
kommunerepræsentantens aktivitet i 2017
omfatter bl.a.

brugbart kompromis.
·
Kommenteret forslaget til kommuneplan
2017-20; der er stadig igangværende dialog
med kommunen om kommentarernes punkt
om søbeskyttelseslinjen.
·
Kommenteret forslaget til Natura 2000handleplan for Gentofte Sø & Brobæk Mose.
·
Via Friluftsrådets repræsentant i
vandrådet for oplandet til Øresund, Vibeke
Preisler, indgivet kommentarer til kommunen
og vandrådet om at optage alle kommunens
vandløb i vandplanen; kommunen er ikke
afvisende, og der arbejdes videre på sagen.
·
Kommenteret forslag til lokal afledning
af regnvand i Brobæk Mose fra
daginstitutionen Brobækhus.
·
Støttet protesterne fra DN Gentofte og
Forstbotanisk Haves Venner mod planer om
bebyggelse af et areal mellem Charlottenlund
Station og Forstbotanisk Have, oprindeligt
annekteret af DSB fra forsthaven.
·
Kommenteret forslag til udledning af
overfladevand til Gammelmosen.
·
Kommenteret forslag til etablering af
olieudskiller i Gentofte Rende.
·
Kommenteret forslag til uddybende
overvågningsboringer i Jægersborg.
·
Kommenteret forslag til reduktion af
’sivø’ i Springdammen i Jægersborg.
·
Kommenteret forslag til renovering af
kantsikring i Nymosen i Vangede.
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