DOF København
Årsberetning 2021
Året 2021 blev endnu et år i Corona-pandemiens tegn. Det har været et år med planlægninger og
aflysninger, fysiske møder såvel som virtuelle – men den opgivende stemning er udeblevet. I bestyrelsen
har vi ufortrødent holdt møder og planlagt aktiviteter såsom foredrag, undervisning og fugleture. Trods de
mange benspænd, som Corona har medført, har vi haft gode oplevelser i felten. Blandt andet tiltrak et par
Stylteløbere mange ornitologer og fotografer til Kofoeds Enge og Villahøj på Amager. En meget
vedholdende Buskrørsanger lod sig beskue siddende højt til vejrs tæt på almen vej og den sang og sang. En
fin Hortulan var at se på Sydvestpynten i længere tid, og mange nåede at se den, inden den atter forlod
området.

Mødevirksomhed:
•
•
•

•

•
•

•

•
•
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Bestyrelsen har afholdt månedlige møder (på nær i juli), og mange har været virtuelle. Vi har
vænnet os til det der er anderledes.
Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt virtuelt i marts måned.
Bestyrelsen udsendte velkomstbreve til nye medlemmer i januar, og der blev holdt et virtuelt møde
for nye medlemmer senere på året. Det gik overraskende godt, og der var flere deltagere, end der
plejer at være ved fysiske møder.
Repræsentantskabsmødet blev afholdt i virtuel form i foråret, mens efterårsmødet i november
heldigvis kunne gennemføres fysisk på Dalum Landbrugsskole på Fyn, inden der igen blev lukket
ned for fysisk fællesskab og mødeaktivitet.
Vi har afholdt møder med Naturstyrelsen i flere sammenhænge. Møderne handlede blandt andet
om gensidig forventningsafstemning, mens der var særlig fokus på naturpleje på Vestamager.
Der er afholdt brugerrådsmøder og borgermøder om urørt skov og besigtigelse af nogle af de
udvalgte skove, f.eks. Pinseskoven, Gentofte Skovene, Eremitagen, Rude Skov, Ganløse Ore,
Ganløse Eged og Farumskovene. Vi oplever spændende tendenser, som forhåbentlig vil medføre
naturlig hydrologi, dødt ved og udsigter til bedre og mere varieret natur.
Bestyrelsen var repræsenteret ved flere møder samt en temadag i Københavns Kommune, der i
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udarbejder en plan for bedre biodiversitet i
kommunen. Det er et spændende projekt, og der er mange gode ideer og stor tilslutning fra mange
organisationer – nu skal planerne føres ud i livet.
I august blev der afholdt et arrangement for frivillige med en tur ud i det blå og besøg ved Bøtø på
Falster. Vi besøgte Gedser fuglestation, hvor vi fik en meget fin velkomst og rundvisning.
Mødeaktiviteten i de kommunale råd er i 2021 næsten gået i stå under Coronaen.

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har i 2021 bestået af 7 medlemmer og 1 suppleant. Sammensætningen har været uændret
siden 2020 og ser ud som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand Ingelise Aarøe Petersen
Næstformand Tue Brix
Kasserer Frands Jensen
Sekretær Alice Nørhede
Torben Dyhrberg
David B. Collinge
Ole Vesterlund
Ask Emil Brix Selmer (suppleant)

Formidling af fugleoplevelser i naturen
Følgende arrangementer har været afholdt:
Ørnens dag i februar, var uden fysisk tilstedeværelse – men vi var klar ved telefonerne, hvis der skulle være
behov for det. Formidling foregik gennem opslag, der informerede om, hvor man kunne forvente at se en
ørn.
Tur for skoleledere blev gennemført med omtale af de fugle, som kunne forventes i det besøgte område.
Inspirationstur for en arkitekt og en designer som inspiration til udvikling af bæredygtigt fugletårn.
Undervisning og fugleture for børnehavebørn i 3 institutioner i Ballerup kommune blev gennemført i
samarbejde med Skoletjenesten.
Undervisning og fugletur for en klasse på Ordblindeskolen i Skovlunde
Hjerteforeningen i Egedal Kommune fik en tur omkring Maglemosen i Ganløse Ore.
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DOF Travels ture bliver beskrevet nærmere i deres specifikke rapport. Antallet af gennemførte ture har
været meget begrænset i 2021, og akkurat som i 2020 har afviklingen af ture været stærkt påvirket af
Corona. Udbuddet har været stort, men gennemførelsen har været stærkt reduceret.

Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Følgende fuglekurser har været afholdt:
Vadefuglekursus v. Klaus Malling Olsen. Weekend-kursus inkl. fugletur til relevant fuglelokalitet / 16
deltagere.
Trækfuglekursus v. Jan Kiel. 10 x 2 timers kursus inkl. fugleture til relevante fuglelokaliteter / 20 deltagere
Fuglestemmekursus v. Jan Kiel 10 x 2 timers kursus inkl. fugleture til relevante fuglelokaliteter. Kursets
teoretiske del blev gennemført virtuelt / 20 deltagere
Rovfuglekursus v. Klaus Malling Olsen. Weekendkursus inkl. fugleture til relevant fuglelokalitet / 21
deltagere.
Vintersvømmefugle v. Klaus Malling Olsen / 8 deltagere
Mågekursus v. Klaus Malling Olsen /12 deltagere
Punkttællingskursus v. Thomas Vikstrøm / 14 deltagere
Følgende foredrag har været afholdt:
Viben v. Henrik Wejdling
Forårets fugle v. Lars Jensen virtuelt
Mursejlerprojekt v/ Jesper Toft.

Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Initiativer og engagementer gennemført i 2021:
•

•
•
•
•
•
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DOF København har igen i 2021 støttet mursejler-projektet ”Hjælp Mursejlerne”. Projektet har til
formål at hjælpe mursejlerne med bosteder i form af opsatte redekasser. Succesen fortsætter med
opsætning af kasser, og flere kommuner har valgt at støtte op om projektet.
Boligforening på Frederiksberg fik foredrag om fugle og sat fuglekasser op. Efterfølgende var der fin
indvielse af de nye boliger til fuglene.
Skolen ved Sluseholmen fik foredrag om fugle og hjælp til redekassebygning.
Torslunde Kirke fik redekasser og rådgivning om opsætning.
DOF København følger med i udviklingen ved Lærkesletten/Amager Fælled, Lynetteholm og
Nordhavnstippen.
På havet er det havvindmøllerne, der har interesse. Ny viden tyder på at havvindmøller ikke er så
farlige for fuglene som tidligere antaget. Men vi følger naturligvis op på de planlagte
vindmølleparker og deres placering i forhold til fuglelivet.

Naturpolitisk Udvalg (NPU) er DOF Københavns lokale udvalg, der tager sig af sager, som har en stor
betydning på områdets natur og fugle. Uddybende rapport fra NPU findes længere nede i beretningen.

Medlemstal og medlemmernes deltagelse i foreningens arbejde
DOF København oplevede en betydelig fremgang i medlemstallet i 2021,
•
•
•

Vi havde 5678 medlemmer ved udgangen af 2021. 672 nye medlemmer og 316 udmeldinger. En
fremgang på 356 medlemmer
De unge medlemmer er godt repræsenteret idet Ørneklubben (6-12 årige) har 94 medlemmer, og
junior-andelen (12-30 årige) er på 39 medlemmer
DOF Københavns Facebook-gruppe har ca. 1000 medlemmer, hvilket er en stigning på ca. 200 i
forhold til 2020.
Hjemmesiden er imidlertid ikke det mest besøgte forum. og Københavns-afdelingen er ikke stærkt
repræsenteret i Boligbirding, som er et sjovt indslag i hverdagen.

Pbv Ingelise Aarøe

Beretninger fra under- og lokalgrupper

Årsberetning fra DOF Travel 2021
DOF Travel er et udvalg under DOF København. DOF Travel har til formål at arrangere småture, busture
samt fuglerejser rundt i hele verden for DOF’s medlemmer. I 2021 blev alle vores aktiviteter udført af en
stab på 36 frivillige turledere understøttet af Tirsdagsvagtens 5 medlemmer.
Året 2021 blev, som 2020, næsten katastrofalt for DOF Travels virke, idet den verdensomspændende
Corona-virus endnu en gang satte en stopper for næsten alle vores turaktiviteter. Enkelte småture og en
bustur blev det til før pandemien igen gjorde, at de fleste af vores ture måtte aflyses. I september, hvor
smittekurven faldt for en stund, blev der gennemført en fugletræktur til Tarifa i Spanien og i november kom
en gåsetur til Ungarn afsted. Der blev i hele 2021 således gennemført 20 småture, 2 busture og 2
fuglerejser med et samlet deltagerantal på 375. Det er betydeligt under halvdelen af antallet for et normalt
år. Vi har ingen statistik for 2020, men det var formentlig et endnu lavere antal end 2021. Efterspørgslen på
storturene har ellers været tilfredsstillende, og de fleste ture i 2021 var allerede udsolgte, men har
desværre måttet aflyses eller flyttes til 2022 eller 2023. Tendensen er stadig, at vi arrangerer flere storture
med færre deltagere pr. tur. Hermed er vi bedre i stand til at yde en god og fleksibel service for de
deltagende DOF-medlemmer.
Årets turledersymposium måtte desværre aflyses på grund af landets nedlukning.
Hjemmesiden er under stadig udvikling, og betalingssystemet har i årets løb haft nogle udfald, men nu
kører det fint. Derudover er en ny Facebook gruppe ”DOF Travel” kommet til, hvor der løbende skrives om
vores ture – både dem der er på vej og ikke mindst beretninger og billeder fra dem der er afholdt.
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I 2021 – ligesom i 2020 – har DOF Travel haft en markant mindre omsætning end f.eks. i 2019, og det
forventes, at DOF Travel for andet år i træk og for anden gang nogen sinde, kommer ud med underskud på
driften. Det har dog ikke nogen økonomisk betydning for DOF som forening, da DOF Travel har en vis
opsparing at tære på. Til gengæld betyder det desværre, at DOF Travel ikke er i stand til at yde de
sædvanlige økonomiske bidrag til Fugleværnsfonden samt til internationalt fuglebeskyttelsesarbejde. DOF
Travel-fonden, der samarbejder med Internationalt udvalg, repræsenteres af Jon Fjeldså, Alex Rosendal,
Stig Jensen, Flemming Pagh Jensen samt fra DOF Travel Frands E. Jensen.
Udvalgets ”Tirsdagsvagten” har i store dele af året arbejdet hjemmefra og består fortsat af Merete Crone,
Ingelise Aarøe Petersen, Dorrit Krabbe, Inger Filipsen og Frands E. Jensen (ansvarlig).
Efter mange år i udvalget meddelte Peter Lafrenz sin afgang fra udvalget pr. 31. december 2021. Han
fratrådte derfor også som kasserer og som DTFU-medlem. Peter takkes for sin store indsats i DOF Traveludvalget gennem mange år. Peter fortsætter som turleder.
Efter flere år i udvalget er Stefan Stürup også stoppet i udvalget og dermed også som DTFU-medlem i
august, da han blev næstformand i DOF. Stefan takkes for sit store arbejde i udvalget. Stefan fortsætter
også som turleder.
I stedet for Stefan og Peter er vi glade for at byde velkommen til to nye medlemmer af Udvalget: Lærke
Aarøe Drostgaard og Viktor Sveding.
Udvalgets øvrige medlemmer i 2021 var Leon Berthou, Frands E. Jensen, Morten Rasmussen, Ingelise Aarøe
Petersen, Mikkel Holck- og Tue Brix.
DOF Travels forretningsudvalg (DTFU) bestod i 2021 af Stefan Stürup, Peter Lafrenz (kasserer), Frands E.
Jensen og Morten Rasmussen. Peter slutter som nævnt ved slutningen af 2021 og Frands overtager
kasserer-posten. Stefans Stürups plads er overtaget af Ingelise Aarøe Petersen.
MRA, feb. 2022

Årsberetning for Naturpolitisk Udvalg 2021
Udvalget
Udvalget har i 2021 kun afholdt 3 møder – i maj, september og november. De øvrige møder blev aflyst,
enten pga. for mange afbud eller Corona-situationen. I efteråret udtrådte Inge Christiansen af udvalget. Der
resterer herefter 5 medlemmer: Grete Sonne, Hans Harrestrup Andersen, John Frisenvænge, Lars Nørgaard
Andersen og Torben Dyhrberg. Inge skal have stor tak for en flot indsats igennem 7 år.

Repræsentation
DOF er fortsat repræsenteret i diverse råd. En del af disse har på grund af Corona afholdt møder virtuelt i
2021. De grønne råds personsammensætning er fornyet ved årsskiftet, da rådenes virkeperiode følger
kommunalbestyrelsernes. Det har i enkelte kommuner knebet med at finde lokalt bosiddende
kommunerepræsentanter, der kunne indtræde i de kommunale grønne råd.
Der har været en del udskiftning blandt lokalafdelingens kommunerepræsentanter. Det har vist sig stadig
sværere at finde medlemmer, der vil varetage denne opgave, og vi mangler fortsat lokale repræsentanter
enkelte steder.
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Foruden de lokale grønne råd er lokalafdelingen bl.a. repræsenteret i skovbrugerråd,
nationalparkbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land og naturparkrådet for Naturpark Amager.

Udvalgte sager
Udfordringerne for natur og fugleliv i Hovedstadsområdet hænger blandt andet sammen med den høje (og
stigende) befolkningstæthed og klima- og biodiversitetskriserne.
Vestamager er en af lokalafdelingens mest fuglerige lokaliteter og samtidig et af landets mest velbesøgte
naturområder. I 2021 fik nogle store projekter med friluftslivs-anlæg tilladelse fra Fredningsnævnet.
Enkelte anlæg blev stoppet eller begrænset. Naturstyrelsen forsøger dog at ændre den del af
nævnsafgørelsen ad rettens vej. Vores aktive caretakergruppe har en god dialog med Naturstyrelsen
omkring forvaltning til gavn for fuglelivet. I marts hjalp frivillige fra lokalafdelingen med at eftersøge
rævegrave, så presset på vandfuglenes ynglesucces kunne blive begrænset ved regulering af
rævebestanden. Dette resulterede i en flot ynglesucces i år.
De årlige ynglefugletællinger har medført ros til DOF for at dokumentere effekten af Naturstyrelsens
naturplejetiltag. Revisionen af driftsplanen blev færdiggjort i løbet af året. Driften fortsætter med
målrettede plejetiltag, mens planer om helårsgræsning er droppet. Der er i de senere år lavet nye
lavvandede vådområder tiltænkt sjældne paddearter – disse ses også at være attraktive for vand- og
vadefugle.
Blandt de umiddelbart mindre sager som kan have interessante perspektiver kan nævnes, at Naturstyrelsen
har udlagt flere af sine arealer i vores område som fremtidig urørt skov. Deriblandt Pinseskoven på
Vestamager. Andre naturarealer er alt andet end urørte – færdsel med paddleboards og mindre både i
Strandparken ved Køge Bugt og færdsel med mounbtainbike i diverse skove forbliver udfordringer for
dyrelivet. I Strandparken er der opsat skilte med forbud mod at komme for tæt på fugleøerne, men sårbare
vandområder er fortsat uden beskyttelse mod sejlads i kritiske perioder med mange rastende fugle. Også i
2021 mislykkedes en stor del af Splitternekoloniens yngleforsøg pga. forstyrrelse.
I lokalafdelingens nationalpark omkring Roskilde Fjord er der iværksat forskellige naturtiltag, herunder
nogle rettet mod forbedring af ynglevilkårene for fugle på fjordens øer og holme. På Stevns arbejdes der på
at forbedre naturforholdene i Tryggevælde Ådal. Efter planen skal det foregå inden for Friluftsrådets
Naturpark-koncept, dvs. i stil med Naturpark Amager. Derfor frygtes det, at naturen kommer i baggrunden
og rekreativ anvendelse i forgrunden. I Køge kommune deltager lokalafdelingens lokale aktive i en indsats
for at etablere stenrev til gavn for fisk og fugle.
I Københavns Kommune er der fortsat mangel på grønne områder, og naturen er trængt af både rekreativ
brug og byudvikling. Vi holder fortsat øje med de højtprofilerede sager om planlagt byggeri på Amager
Fælled og den planlagte nye halvø Lynetteholm. Byggeriet på Amager Fælled blev (med en del besvær)
standset af klagenævnssystemet men fik sidst på året ”grønt lys”.
Lynetteholmprojektet blev vedtaget i Folketinget i juni 2021, men det er fortsat omstridt. Det er ikke
forkert at sige, at bølgerne går højt i Køge Bugt og Øresund for tiden! I hvert fald havde man så travlt med
at få ”klimasikringen” vedtaget, at man for at undgå forsinkelser afskaffede den klageadgang, der havde
besværliggjort byggeriet på Amager Fælled. Samtidig blev al myndighedstilsyn samlet hos den styrelse, der
også havde ansvaret for at forberede projektets vedtagelse i Folketinget. Det samme hastværk medførte en
stribe af fejl under arbejdet med vurdering af konsekvenserne for natur og miljø. Bekymring for havmiljøet
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har mobiliseret flere kommuner langs Køge Bugt til modstand, og der er klaget over projektet til EU fra
både dansk og svensk side. Slaget om Reden og Køge Bugt fortsætter i 2022.
Med ophævelse af naturfredninger til fordel for byggeri på bl.a. Amager Fælled og Lynetteholmlovens
ophævelse af klageret i landvindings- og byggesager må man virkelig sige, at Københavns Kommune har
fået positiv særbehandling til naturens ugunst. Ikke engang overtrædelse af EU's VVM-direktiv og
Habitatdirektiv eller krænkelse af vilkår i dispensationer og tilladelser kunne føre til myndighedsindgriben
mod de to projekters bygherrer. Meget tyder efterhånden på, at København befinder sig ”uden for lands
lov og ret” – i hvert fald når det gælder de regler, som skal beskytte natur inkl. fugleliv. Så må vi håbe, at
landets øvrige kommuner ikke i lighedens navn formår at opnå de samme vilkår.
I forhold til Københavns Nordhavn har vi også deltaget i møder og processer omkring fremtidig anvendelse
af friarealer fremkommet ved opfyldninger inden for de seneste år. Som så ofte før står naturbeskyttelse og
ønsker om faciliteter til intensiv rekreativ anvendelse overfor hinanden, når fremtiden for de sparsomme
grønne områder skal fastlægges. Det samme gælder i blandt andet Nørrebroparken, hvor ønsker om
kunstgræsbaner udfordrer mulighederne for at parken bliver ”vild med vilje”.
Behov for klimatilpasning indebærer muligheder for at højne kvaliteten af grønne områder. Langs
Harrestrup Å i København og ved rækken af søer i indre by er der i 2021 drøftet projekter til håndtering af
den forventede stigning i mængderne af regnvand, som skal håndteres. Sidstnævnte sted ender det i en
naturmæssigt ubetydelig tunnelløsning, mens der i det førstnævnte område er udsigt til etablering af søer i
en park, hvor det eneste vand nu løber i åen. Hvor stor gavn fuglene får af dette, afhænger af detaljen og
det rekreative pres. Udsigten til fældning af et stort antal træer i parken, hvor der er mange gamle træer og
en del træer med hulheder, er dog betænkelig.
En anden konsekvens af klimaforandringerne er forhøjet risiko for ekstremt højvande i de kystnære
farvande. Dette søges imødegået med forskellige dige løsninger, som uden omtanke kan være til skade for
de lavtliggende naturområder langs kysten. Udfordringen for DOF er at sikre bevarelse af kystnatur
samtidig med at selvsamme trues af havstigninger. Aktuelle projekter ses blandt andet ved Solrød Strand,
ved Staunings Ø og langs Køge Bugt Strandpark. Det lykkedes for vores folk i Køge at forhindre at der bliver
en gang- og cykelsti på den nye stormflodsdæmning syd for dæmningen til Ølsemagle Revle. Det er en sejr
for de rastende ande-/vadefugle, der raster i de to sydlige laguner.
Køge-gruppens folk har desuden fået sat ekstra skilte op ved Sydstranden og ved Ølsemagle Revle. Teksten
fortæller lidt om fuglene på stranden året rundt og motiverer hundefolket til at følge reglerne og holde
hundene i snor. Der kommer desuden et projekt med genetablering af engene på landsiden, som er
tilgroede med buske og tagrør, på kommunens naturbudget i 2022. Endelig har Naturstyrelsen fortsat
rydning af busk- og træopvækst på nordspidsen af ”Revlen”.
I strandparken ved Køge Bugt er stormflodssikringen en del at et større ”udviklingsprojekt”, der også
omfatter diverse byggeri og anlæg. Udviklingsplanen er beskrevet som ” fuldstændig blottet for analyser af
naturens tilstand i Strandparken, og desværre vil kommunernes høringssvar også bære præg af den
manglende diversitets-dagsorden”. Den nye halvø Lynetteholm i København er som nævnt også tiltænkt en
rolle som del af en vandspærre.
Fra bynaturen kan oplyses, at indsatsen for at undgå forringelser for mursejlerne ved renovering af
bygninger fortsætter. Vi har også i 2021 haft stor hjælp fra Jesper Toft, som både har rådgivet bygherrer og
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organiseret opsætning af redekasser. I Hvidovre i samarbejde med kommunerepræsentanten, som også er
NPU-medlem. Ca. 160 redekasser skal være klar til en stor koloni i maj, når mursejlerne vender tilbage til
det nyrenoverede boligkompleks. Flot!

Vild-vildere
2021 blev året, hvor Danmarks kommuner ”sprang ud” som naturbevidste. Godt hjulpet af en
landsdækkende konkurrence igangsat af Miljøministeren. Blandt de konkrete resultater er blandt andet en
stigende andel af private haver, hvor vilde blomster og kvasbunker fortrænger græsplænerne, og mange
kommunale arealer er blevet tilsået med frøblandinger, der skal gavne insektlivet. Der er også set tiltag til
en mere differentieret drift af offentlige og private grønne områder, med større tolerance for naturens
mangfoldighed.
Københavns Kommunes politikere fandt i den forbindelse lejlighed til at opdatere sin strategi for biologisk
mangfoldighed. Medlemmer af NPU deltog sammen med bl.a. formand Ingelise i arbejdet med udvikling af
den nye strategi. Også i andre kommuner har de frivillige i DOF København bidraget til at højne
lokalpolitikeres og borgeres naturforståelse. Så mangler vi bare, at det også afspejles i den
forvaltningsmæssige og planlægningsmæssige praksis (det kniber det i hvert fald med i København).

Fra det naturpolitiske ”maskinrum”
Kommunerepræsentanterne fortjener al ros i verden, fordi de tager det ”sure slid” med at gennemse
mængder af naturpolitisk irrelevante mails, samt ”gennemtygge” kommuneplaner, lokalplaner og alskens
handleplaner for at finde steder der kan gøres bedre for natur og fugleliv. På møder i grønne råd skal man
tage stilling til trafikhandleplaner, cykelpolitikker, affaldsregulativer og alt muligt andet, som dybest set ikke
har så meget med fuglebeskyttelse at gøre. Eller man bliver opfordret til at agere frivillig arbejdskraft til
redekassebyggearrangementer eller ”pyntegrønne” markedsdage. Og dog – det er jo derfor vi gør det: for
at gøre en forskel. For at give lokalpolitikere ideer til hvordan kommunens grønne plan kan komme til at
virke, og ikke bare se godt ud. For at give engagerede folk i forvaltningerne et konstruktivt medspil eller for
at lære ”vanetænkerne” bedre måder at forvalte bynær natur på. For at hjælpe børns naturinteresse lidt på
vej.
Jeg vil slutte denne beretning med Thomas Vikstrøms 2021-resultatliste fra de to områder, som han
”passer” for DOF:
I Gentofte Kommune har vi:
•
•
•

•
•
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Tilsluttet os kommunens nænsomme kantsikring af stierne i Nymosen i Vangede.
Protesteret mod planer om en tennisbane i en kommuneplanmæssigt fredet have ned mod
Insulinmosen; sagen verserer fortsat.
Foreslået kommunen at tage vandprøver i hundebadesøen Christianshul i Bernstorffsparken mhp.
at konstatere, hvilke skadelige stoffer fra hundeplejemidler, vandet indeholder. Kommunen har
videresendt forslaget til ejeren, Slots- og Kulturstyrelsen, med sin anbefaling.
Kommenteret kommuneplanudkastet, især med et forslag om åbning af alle rørlagte vandløb for at
kommunen kan have en chance for at blive landets vildeste kommune.
Foreslået opfiskning af guldfiskene i det for padder værdifulde vandhul i Charlottenlund Slotspark,
hvilket efter lang tids korrespondance er blevet udført af Slots- og Kulturstyrelsen.

•
•
•
•

Protesteret mod ansøgt højhusbyggeri lige nord for Gentofte Sø, hvilket da også blev droppet.
Protesteret mod omlægning af Jægersborg Boldklubs baner til kunstgræs med planlagt voldsom
permanent oplysning – forgæves.
Ingen bemærkninger til fortsat havedrift omkring Rørmosen i Ordrup.
Tilsluttet os udledning af kildevand til mosen på Klampenborg Galopbane.

I Farum-delen af Furesø Kommune har vi:
•
•
•
•
•

Tilsluttet os kommunens blomsterstriber med en kritisk bemærkning om blandingernes mange
ikke-hjemmehørende arter.
Kommenteret kommuneplanudkastet med især kritik af byzonereservation for Rågårds Plantage på
nordsiden af Slangerupvejs østende.
Tilsluttet os DN Furesøs kritiske holdning til ridebane og læskur på Hesselbækgård i Stavnsholtkilen.
Tilsluttet os DN Furesøs kritiske holdning til udbygning af Hestetangsvej nr. 149 i Mølleådalen.
Protesteret mod Furesø Kommunes planer om inddragelse af dele af Farum Vest-fredningen til ppladser til Farum Park. Planerne blev heldigvis også afvist af Fredningsnævnet.

For Gentoftes vedkommende kan tilføjes meget aktiv deltagelse i de to årlige møder i Det Grønne Råd.
Tak til alle vores engagerede kommunerepræsentanter.
John Frisenvænge, pva. Naturpolitisk Udvalg. 9. februar 2022.

En beretning fra en kommunerepræsentant.
Egedal Kommune 2021
Kommunerepræsentant: Alice Nørhede
Ingen møder i Grønt Råd under Coronaen.
Egedal er en landkommune under kraftig udbygning. Kommunen har mange visioner på naturens vegne –
men de bliver i høj grad gemt væk eller modificeret, når det kommer til de kolde realiteter. Der bygges
overalt i kommunen, Frederikssundmotorvejen føres tværs igennem kommunen, bl.a. med en høj broføring
lige gennem et stykke landskabelig værdifuld mose (men nok uden så megen ”fugl”) og etablering af
grusgrav til vejbygningen – bare som et eksempel på, at den smule vild natur, der er tilbage, hele tiden
kommer under pres. Både fra borgerside og fra Dansk Naturfredningsforening protesteres der.
Endvidere ligger en række statsskove i kommunen, som nu bliver udlagt til urørt skov – her iblandt gode
”fugleskove” som Ganløse Ore og Ganløse Eged. Veteranisering og rydning er allerede startet.
Kommunen har en del vandløb, moser og søer. Mange af moserne gror til – også de statsejede. Stenløse Å
har skullet reguleres i forbindelse med en klimasikring af byen, men grundejerne, som havde åen løbende
langs deres grundstykker, protesterede så voldsomt, at en løsning med at lægge den del af åen i rør blev
opgivet. En af begrundelserne for protesterne var hensynet til fuglelivet, som angiveligt skulle dreje sig om
bl.a. Isfugl.
Herunder nævnes en række af de visioner, som Egedal Kommune har på naturens vegne, og som man
forsøger at gøre til virkelighed:

9

Vild med Egedal: Kommunen ønsker at sætte fokus på at gøre en indsats for at styrke biodiversiteten,
hvilket er en del af en større vision for en bæredygtig udvikling af kommunen. Egedal Kommune ønsker at
bremse tilbagegangen af biodiversitet i kommunen med projekterne i ”Vild med Egedal”.
”Vild med Egedal” beskriver nogle af de muligheder, kommune og borgere kan tage i brug for at give
naturen plads og gode livsbetingelser, som er nødvendige, for at naturen kan klare sig selv både i byen og
på landet. Kommunens vision støtter aktivt op om Danmarks og EU’s målsætninger for at redde
biodiversiteten. ’Vild med Egedal’ gælder frem til år 2030, og evalueres i år 2025.
Her er nogle af elementerne i projektet, som kan have betydning for fuglelivet: Oprettelse af Faunastriber –
både en- og flerårige i samarbejde med Nordsjællands Landboforening – Kommunen betaler for
frøblandingen.
Bi-venlig kommune, altså certificeret af Dansk Biavlerforening. Der er tilsået en stor blomstereng på et
kommunalt areal, og man har uddelt bivenlige frøblandinger ved forskellige arrangementer.
Man har tilmeldt kommunen til projektet ”Danmarks Vildeste Kommune”.
Naturambassadører: gratis kursus til interesserede borgere om biodiversitet og mulighederne for at øge
biodiversiteten lokalt gennem forskellige tiltag. Gennem kurset Naturambassadørerne bliver man rustet til
at engagere både sig selv og andre i biodiversitetsfremmende initiativer på fællesarealer og egen have.
Kommunerepræsentanten har deltaget i flere Fuglefremmede aktiviteter:
På den kommunale ”Vild med Egedal”-dag fik jeg en bod og kunne præsentere fuglekasser, div. pjecer fra
DOF, og udskårne fugle. Der var stor interesse og mange hyggelige samtaler.
Egedal Hjerteforening fik en fugle- og gåtur rundt om Maglemose.
Endvidere – i forbindelse med Egedal Bibliotekernes initiativ ”Hold Hjernen Frisk” en fantastisk eftermiddag
ved Skenkelsø og en gåtur langs Mølleåen fra Nyvang til Buresø og tilbage med mange fine fugle.
Endvidere deltagelse i Naturstyrelsens præsentation af tankerne omkring urørt skov i Ganløseområdet.

Køge Lokalgruppe
Årsberetning for 2021
Lokalgruppen
Gruppen fungerer selvstændigt under Lokalafdelingen for Københavnsområdet med ansvar for den tildelte
pulje og afvikling af egne arrangementer.
Gruppen består af Gitte og Allan Kruse, Mogens Samuelsen, Bjarne Bo Jensen, Henning Skjelborg, Helge
Hansen og Marta Bagoly Grun.
Marta fører en logbog, hvor alle vore aktiviteter er registreret.
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Ture
Hele året har været påvirket af corona-restriktionerne.
Vi skulle have afholdt 8 ture (3-8 timers varighed) i lokalområdet med Henning, Søren Mygind, Bjarne,
Marta, Gitte og Allan som turledere.
Ud af de 8 planlagte ture var vi nødt til at aflyse 2 på grund af corona-restriktionerne.
Turene har/skulle have været til Skåne, Vestsjælland, Kirkestien, ringmærkning i Gedser, Feddet, Falsterbo,
Magleby skov.
Det er 6. år i træk, at vi har vandrefalk på Køge kirke. Desværre endnu uden yngleresultat på trods af den
fine yngleplatform.

Aftenarrangementer
Vi har planlagt 4 aftenarrangementer i årets løb:
- 4 fototeknik arrangementer ved Bjarne – med en del usikkerhed pga. corona
- Punkttælling ved Thomas Vikstrøm – udskudt pga. corona
- Socotra med Stig Jensen – udskudt, men gennemført i oktober 2021
- Midtengland med David Collinge – udskudt, men gennemført i november 2021
- Fotoaften - vis dine billeder ved Allan – aflyst pga. corona
Fototeknik arrangementer. Det er en skam, at vi har måttet aflyse – gruppen kom godt fra start med flere
interesserede fotografer, og vi håber at kunne fortsætte senere, når verden bliver åben igen.

Generelt
Vi har afholdt 5 gruppemøder i år. På møderne diskuterer vi vores programmer og hvordan vi kan få flere
deltagere til vores ture. Evt. andre måder at reklamere for vores arrangementer på.
Vi har været med i gruppens 18-årige liv og prøver at holde begejstringen oppe.
Vi synes, at vi har et godt socialt sammenhold og vores arrangementer er meget ”nede på jorden”, hvor alle
kan være med og hvor der altid er plads til nybegyndere og dumme spørgsmål.
På vores aftenarrangementer møder vi mange medlemmer, der kommer langvejs fra.

Mål for 2022
Det tør jeg næsten ikke skrive om, da vi ikke ved hvordan det hele kommer til at se ud pga. restriktionerne.
Vi har allerede måttet aflyse en ørnetur med bus til Skåne.
Køge Lokalgruppen v/ Marta Bagoly Grun

Roskilde lokalgruppe v/Solveig Jonasson
I Roskilde har vi ligesom alle andre måttet aflyse både ture og andre arrangementer i stor stil, men vi har
heldigvis også kunnet gennemføre 10 fugleture. Vi har også været på besøg i 4 forskellige klasser på
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Tjørnegårdsskolen og fortalt om fugle - det tog kegler! Og endelig har vi deltaget i Nationalparken
Skjoldungernes Land familiedage ved Selsø fem onsdage i sommerferien og stillet med 2 fugleguider hver
gang - det tog også kegler!
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