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Sammenfatning
De vigtigste fuglelokaliteter i DOF Københavns område er heldigvis godt beskyttede, men det
betyder ikke, at Naturpolitisk Udvalg og kommunerepræsentanterne i vores 25 kommuner har
været arbejdsløse i 2019.
Foreningens caretakergruppe for Vestamager har en god dialog med Naturstyrelsens lokale folk
om forvaltningen af engfuglelokaliteterne. Bl.a. forsøger de at løse problemet med ræves
adgang til de nye fugleøer. Det politiske projekt Naturpark Amager, som bl.a. omfatter
Vestamager og Kongelunden, er desværre mere et turismeprojekt end et naturprojekt. Vi har i
årets løb måttet forholde os til flere tiltag, der kan medføre øget forstyrrelse af fuglene.
Ved Køge er det gennem en stor lokal indsats lykkedes at få ændret et kystsikringsprojekt, så
Ølsemagle Revle bevares uden tekniske anlæg. Der er dog risiko for forstyrrelse af rastende
vandfugle pga. planer om at åbne for færdsel på det kommende dige.
I et så tæt bebygget område som vores er der meget forstyrrelse af fuglelivet – kajakker og
SUP’er i strandparksøerne langs Køge Bugt, kitesurfere på Sydamager, mountainbikes i
skovene. Forstyrrelse var muligvis årsag til, at havørneparret i Kongelunden forlod reden i 2019.
De er dog tilbage i starten af 2020, og der arbejdes på at holde folk på afstand, hvor reden også
bedre kan betragtes. På initiativ fra Knud Flensted er der med kommunerepræsentanten i
Brøndby som administrator startet en facebookgruppe, der skal skabe opmærksomhed om
fuglene i Køge Bugt-området. Det vil forhåbentlig bidrage til at vi får en bedre regulering af
færdsel på søerne.
Hovedstadens mange bygge- og anlægsprojekter presser de grønne områder. Vi følger sammen med vores kommunerepræsentanter flere af disse sager, selvom det fuglemæssige indhold
er begrænset. Nogle af sagerne (især komplekset omkring Amager Fælled) er genstand for stor
offentlig interesse, og både offentligheden og vores medlemmer forventer, at DOF involverer
sig. Vi er på linje med bl.a. DN meget bekymrede over, at fredninger er blevet ophævet for at
frigive jord til byggeri. Det kunne skabe en uheldig præcedens.
Ved årets udgang blev vi opmærksomme på et stort vindmølleprojekt der planlægges etableret i
eller tæt på trækkorridoren imellem Falsterbo og Stevns. Vi har sendt et høringssvar, der
udtrykker skepsis overfor projektet og stiller store krav til miljøundersøgelserne. Disse forventes
at starte i 2020.
Derudover har udvalget og lokalafdelingens kommunerepræsentanter til sammen taget stilling til
et stort antal henvendelser, afgørelser og mindre sager. Vi har desuden bidraget til opdatering
af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne i lokalafdelingens område.
På baggrund af henvendelser fra lokalgrupperne i Køge og Roskilde arbejder vi på at udvikle
arbejdsform og organisering af den naturpolitiske indsats i lokalafdelingen.

________________________________________________________________________
DOF København ▪ www.dofkbh.dk ▪ Naturpolitisk Udvalg ▪ kbh.naturpolitiskudvalg#dof.dk

Udvalget
NPU omfattede i 2019 7-8 medlemmer: Alice Nørhede, Erik Agertoft, Lars Nørgaard Andersen,
Inge Christiansen, John Frisenvænge, Hans Harrestrup Andersen, Torben Dyhrberg, samt fra
april Grete Sonne. Erik forlod udvalget efter mødet i oktober. Alice er udvalgets kontaktperson til
bestyrelsen. Udvalget holdt i 2019 6 møder: 21/1, 4/3, 1/4, 27/5 (Amager), 28/8 og 3/10. Den
27/5 deltog lokalafdelingens formand Ingelise og Jesper Toft fra initiativet Red Mursejlerne som
gæster.
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