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Årsberetning for Naturpolitisk Udvalg og kommunerepræsentanterne 2019 
 
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 sam-
men 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.  
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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.  
 
Fuglebeskyttelsesarbejdet i DOF-København 
Vi har tit sager, der kræver en stor faglig indsigt i både biologiske og juridiske forhold. Som 
eksempler kan nævnes vurdering af den rette plejeindsats for engfugle, eller vindmøllers effekt 
på yngle- og trækfugle. Det er imidlertid ikke altid let at leve op til dette som lokal frivillig med 
begrænset tid og en anden faglig baggrund. Det kræver gode, og fagligt tunge, argumenter at 
gå op imod økonomiske interesser, planlæggere eller kommunale og statslige embedsværk. 
Både når modparten er højt kompetente specialister, og når det er generalister med 
begrænsede forudsætninger for at udøve en kompetent naturforvaltning til gavn for fuglelivet. 
Selv om vi råder over mange dygtige frivillige, føler vi os ofte usikre på, hvad der er den rigtige 
vej og de rette argumenter. Dette kan gøre det svært både at finde lokale repræsentanter og 
frivillige til NPU, råd osv.  
 
Kurser er ikke nok, da de ikke altid vil nå ud til de folk, der står med et konkret problem. Der er 
brug for ”håndbøger” eller andre former for mobilisering af de faglige ressourcer, der findes 
blandt foreningens ansatte og faglige grupper og udvalg. Vi har spurgt, om hovedforeningen 
kunne overtage nogle af de tungere sager, men dette er blevet afvist af ressourcemæssige 
årsager. Det skal retfærdigvis også nævnes, at foreningens lønnede konsulent Knud Flensted 
altid er meget imødekommende og hjælpsom. 
 
DOF-Københavns naturpolitiske indsats bæres samlet af ca. 35 personer, som er kommune-
repræsentanter, andre lokale aktive, NPU-medlemmer og/eller repræsentanter i diverse råd. Det 
er i gennemsnit 1,4 aktive for hver af lokalafdelingens 25 kommuner. Hvis vi ikke altid er lige 
udfarende eller hurtige til at svare på henvendelser, skal man huske på dette. 
 
Den 1. april holdt NPU et fællesmøde med kommunerepræsentanterne. Heri deltog 14 personer 
fra i alt 12 kommuner. Af disse repræsenterede de 8 NPU-medlemmer 7 kommuner. Derudover 
var ca. en trediedel af de øvrige kommuner repræsenteret på mødet. Vi har også tidligere år 
oplevet, at det var svært at samle de aktive til fælles møder, kurser og lignende. Vi må i det 
mindste være glade for at vi har lokale repræsentanter i næsten alle kommuner. 
 
På fællesmødet og på efterfølgende udvalgsmøder har vi drøftet, hvordan det naturpolitiske 
arbejde kan organiseres bedre. Det lokale, decentrale niveau er uundværligt, pga. den lokale 
indsigt og mængden af afgørelser og planer, som foreningen skal kunne reagere på. Samtidig 
er der behov for et centralt niveau, som koordinerer indsatserne på tværs af foreningen, 
reagerer på større sager og samler op på hele på vegne af bestyrelsen. Imellem disse to 
niveauer har vi vores to lokalgrupper i Køge og Roskilde, som hver dækker flere kommuner. 
Repræsentanter for disse kommuner har savnet et forum, hvor de kan mødes på tværs af 
kommuner uden at tage ”helt” til København og uden at skulle diskutere sager fra hele 
lokalafdelingen. En sådant lokalt naturpolitisk udvalg kan være meget værdifuldt, men det rejser 
spørgsmål om kompetencefordelingen imellem de forskellige niveauer af koordinering. 
 
Dette har affødt et arbejde med at forny udvalgets kommissorium, som skal definere ansvar og 
rolleforening for alle relevante parter i det naturpolitiske felt. Vi skal på samme tid imødekomme 
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folks behov for nærhed og bevare overblikket og bestyrelsens muligheder for at varetage sit 
overordnede ansvar.  
 
Samtidig overvejes muligheder for at være mere udfarende, for at være med til at ”sætte en 
dagsorden” i stedet for kun at reagere på trusler udefra. Ynglefugletællingerne på Vestamager 
er et eksempel, men det kan også være gennem redekasseprojekter til fordel for fåtallige eller 
sårbare hulrugende arter, samt opbakning til kampagner for såbare arter i bymiljøet, så som 
mursejleren. Realistisk kræver en større indsats på dette punkt dog flere aktive. 
 
Samarbejde og ekstern repræsentation 
Flere af vores kommunerepræsentanter har indvilget i at fungere som lokale kontaktpersoner, 
når vores paraplyorganisation Friluftsrådet har brug for lokal viden. Som kredsrepræsentant har 
man stemmeret til Friluftsrådets lokale årsmøder, og man er valgbar til bestyrelserne. Der er så 
vidt vides ingen DOF-repræsentation i Friluftsrådets kredsbestyrelser i vores område for tiden. 
Dette kunne ellers være en god idé, da disse bestyrelser ofte bliver inddraget og hørt i forhold til 
kommunale projekter. Den manglende interesse skyldes nok både en prioritering af tiden til 
fordel for DOF-arbejde og manges følelse af, at Friluftsrådet repræsenterer ”benytter-interesser” 
snarere end ”beskytter-interesser”.  
 
Naturstyrelsen Hovedstaden forvalter efter fusion med dele af Naturstyrelsen Østsjælland nu 
størsteparten af Statens naturområder i lokalafdelingens område. Efter fusionen findes tre 
brugerråd. Medlemmer af NPU repræsenterer DOF i to af disse: brugerråd øst og brugerrådet 
for Naturpark Amager. Brugerråd vest er p.t. bemandet med en repræsentant fra DOF Nord-
sjælland, men DOF København/NPU forventes at skulle udpege hans afløser.  
 
I juni var vi til dialogmøde med den nye ledelse for Naturstyrelsen Hovedstaden. Der blev blandt 
andet drøftet træfældning i fuglenes yngletid, mountainbike-ruter og forvaltning af engfugle-
biotoper på Vestamager. Vores lokale caretakere på Vestamager holdt i lighed med 2018 deres 
eget møde med Naturstyrelsen først på året. Her fremlagde de resultatet af ynglefugletællinger i 
2018 og drøftede opfølgning på ynglefuglerapportens anbefalinger. Dette blev der taget vel 
imod. Naturstyrelsen er desværre ikke villig til at ofre de økonomiske fordele ved at skove året 
rundt uanset konsekvenserne for ynglefuglene. De kommer os dog så meget i møde, at de vil 
”frede” nogle træer med særlig stor værdi – ”livstræer”, og de vi tage hensyn til redetræer for 
rovfugle, ugler og spætter. Modsat DOF Nordsjælland har vi desværre ikke et korps af 
meddelere, som kan gennemgå skovene for at finde rovfuglereder mv. Bestyrelsen deltog i 
efteråret i et seminar om styrelsens ”pas-på-kort” og vil forsøge at rette op på denne mangel. 
 
Foruden Naturstyrelsen Hovedstaden dækkes dele af lokalafdelingens område af Natur-
styrelsens enheder Midtsjælland og Storstrøm. DOFs kontakt til disse enheder varetages 
primært af vores nabolokalafdelinger, under inddragelse af vores lokale aktive i bl.a. Køge-, 
Stevns- og Roskilde-områderne.  
 
I forhold til lokalafdelingens nationalpark - Skjoldungernes Land – er DOF repræsenteret i 
nationalparkbestyrelsen (ved Solveig Jonasson), og vi har i Sten Asbirk en allieret i national-
parkrådet. Nationalparkerne er primært turisme-projekter, men nationalparkplanen rummer dog 
også penge til naturgenopretning og til at belyse årsagerne til Roskilde Fjords forringede 
fugleliv. Fjordområdet kan trods alt tegne sig for to ud af lokalafdelingens tre ynglepar af havørn 
og et af vores vandrefalkepar.  
 
Komplekset af naturområder og rekreative områder, der bl.a. omfatter Vestamager, Amager 
Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand, er udpeget som Naturpark Amager, der er et 
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samarbejde imellem tre kommuner, Naturstyrelsen og selskabet By og Havn. Naturparkerne er 
et initiativ under Friluftsrådet, og der er tilført betydelige fondsmidler til projektet på Amager. 
Inge Christiansen repræsenterer DOF i naturparkrådet. Med støtte fra caretakergruppen og 
resten af NPU har hun i 2019 ført en sej kamp for at mindske de naturmæssige skader fra 
planlagte frilufts- og anlægsprojekter Naturpark-regi. Det er sørgeligt, at fondsmidlerne går til 
”støttepunkter” og ”indgange” i stedet for til at forbedre driften til gavn for en af lokalafdelingens 
mest værdifulde fuglelokaliteter.  
 
I 2019 er der indstillet medlemmer til vandråd, som skal bistå ved revision af Vandplaner for 
søer og åer. Medlemmer af NPU har desuden deltaget i diverse lokale brugerråd, borgermøder 
og møder indkaldt af protestgrupper imod projekter og byggerier. 
 
 
Større sager 
Vestamager er fortsat et af vores vigtigste fugleområder. Caretakergruppen har oprettet en 
hjemmeside (https://fuglepaakalvebodfaelled.dk), som på fornemste vis bringer nyt og beskriver 
fuglelivet og truslerne imod dette. I starten af 2019 holdt caretakergruppen møde med Natur-
styrelsen om naturforvaltningen i området. Mødet holdes med udgangspunkt i årlige yngle-
fugletællinger, som gruppen laver i forlængelse af den professionelle optælling, som 
lokalafdelingen finansierede i 2017. Både optællinger og dialog forventes at fortsætte i de 
kommende år. Vi kan glæde os over, at truede engfugle som engryle og brushane er vendt 
tilbage til Vestamager. I 2019 blev der for første gang siden 2013 fundet unger af engrylen, 
mens der senest er set yngleforsøg af brushane i 2018. I forbindelse med et EU-LIFEprojekt er 
jord fra udgravning af paddehuller anvendt til at skabe fugleøer i Klydesøen. Klyder og hav-
terner indfandt sig hurtigt, men øerne var ikke rævesikre nok, så ynglesuccessen blev meget 
reduceret. Der arbejdes på sagen. Endelig har vi i Naturparkrådet forholdt os kritisk til de forsøg 
på ”tivolisering” af Vestamager, som Naturparkprojektet lægger op til. Vi har opnået mindre 
justeringer i de planlagte rekreative anlæg, ligesom vi var med til at forhindre, at der blev trukket 
et hegn ind igennem engene.  
 
På Sydamager er etablering af det nye dige igennem Kongelunden afsluttet. Dragør Kommune 
har dog fremlagt planer for nye diger for at imødegå oversvømmelsesrisikoen fra de menneske-
skabte havstigninger. Indtil videre ser det ud til, at digerne kan holdes inde i landet, på afstand 
af Sydamagers strandenge, som er et af de få kystområder nær København, der har fået lov at 
udvikle sig naturligt. Havørnen, som i 2018 ynglede med succes i Kongelunden, opgav 
desværre yngleforsøget i 2019. Dette skyldes muligvis forstyrrelse tidligt på sæsonen. Vi 
arbejder på at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af reden imod forstyrrelse. Der er tegn på at de 
forsøger igen i 2020. 
 
På Saltholm forsøger ejerlavet fortsat at forhindre organiseret adgang til de dele af øen, som 
ikke er afspærret aht. fugle og sæler. Tårnby Kommune har givet påbud, men sagen skal nu 
afgøres i retten. 
 
På initiativ fra Knud Flensted er der oprettet en facebookgruppe,  Køge Bugt Strandpark, som 
skal hjælpe med at formidle fuglelivet og gøre opmærksom på trusler. Blandt de sidstnævnte er 
forstyrrelse fra kajakker, men den nye ”dille” Stand Up Paddling (SUP) giver også forstyrrelser 
af de rastende vandfugle. Vores kommunerepræsentant René Rantzau har sammen med Knud 
fremlagt vores bekymringer overfor Ishøj Kommune, der er sekretariat for det fælleskommunale 
selskab, som driver området. 
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DOF har sammen med BirdLife Europe indgivet en klage til EU-Kommissionen over at Danmark 
vil ”afbeskytte” arealer, der i dag er del af Natura-2000 områder. I 2019 hjalp vi ligesom de 
øvrige lokalafdelinger med at indsamle baggrundsdata til BirdLife. Vi har desuden i efteråret 
koordineret indsamling af kommentarer til Miljøstyrelsens forslag til opdateret 
udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Dette foregår 
regelmæssigt hvert 6. år. 
 
I 2020 forventes gennemført miljøundersøgelser i forbindelse med et projekt for en vindmølle-
park i Køge Bugt 8-10 km nordøst for Stevns. Det drejer sig om op til 63 møller med en højde 
på op til 220 m. I december sendte DOF et kritisk høringssvar om projektet, der frygtes at kunne 
påvirke trækkende fugle imellem Falsterbo og Stevnshalvøen. Sagens følges tæt i 2020, hor 
der forventes igangsat miljøundersøgelser af projektet. 
 
Sagen om Amager Fælled og andre byggeritruede naturområder i København fortsatte i 2019. 
Folketinget ophævede ved lov fredninger på arealer på Amager Fælled (”Lærkesletten”), 
Bellahøjmarken og Sydhavnstippen (Stejlepladsen). Vi anser sagen som principielt vigtig, fordi 
den truer princippet om at fredning sikrer naturen ”for evigt”. Dertil kommer, at det er en sag der 
har mobiliseret et stort antal borgere i København til protest. Det berørte fugleliv er dog 
begrænset, og det er ikke den højest prioriterede sag for DOF København. Vi har sammen med 
bl.a. DN tilkendegivet vores modstand imod byggeplanerne på møder mellem foreninger og By 
og Havn. Vi har desuden afgivet høringssvar i forbindelse med at Fredningsnævnet skal 
genfrede det opgivne byggefelt på ”strandengen” på Amager Fælled.. 
 
Ikke at forglemme 
Der foregår også fuglebeskyttelse indenfor lokalafdelingens område, som ligger udenfor 
lokalafdelingen og NPUs regi. Fugleværnsfonden ejer og plejer reservatet Gundsømagle Sø. 
Desuden holdes der fra centralt hold godt øje med de ynglende vandrefalke og havørne. Af 
førstnævnte 3 par på Stevns Klint, og et på Kyndbyværket i Roskilde Fjord. Ifølge Projekt Ørns 
årsrapportfor 2018 (nyere foreligger ikke) havde vi 2 havørnepar ved Roskilde Fjord og et i 
Kongelunden syd for København. Sidstnævnte opgav at yngle i 2019 men gør forsøg igen i 
2020. 
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Gennemgang af de 25 kommuner 
 
Albertslund:  
DOF-repræsentant: Lars Clark. DOF er repræsenteret i Naturgruppen, der er det nærmeste 
som man kommer et grønt råd i kommunen. Albertslund Kommune er en forstadskommune 
med arealer i Vestskoven. Der er som i resten af Hovedstadsområdet pres på de grønne 
områder. De grønne organisationer har deltaget i protester imod planer om et byggeri i et 
mindre skovområde, ”Radiogrunden”.  
 
Ballerup:  
DOF-repræsentant: Torben Dyhrberg. Der er et grønt råd i kommunen, men DOF deltog ikke i 
det sidste valg pga. udskiftning af kommunerepræsentant. Vi forsøger at få Torben optaget i 
rådet ”på efterbevilling”. Ballerup Kommune er en forstadskommune med flere større 
naturparker og lidt landbrugsarealer. Der har det sidste par år været store diskussioner om 
byggeplaner nær den fredede Sømosen, bl.a. i forhold til søbeskyttelseslinjen. 
 
Brøndby:  
DOF-repræsentant: René Rantzau. Der er ikke noget grønt råd i kommunen. 
Det fuglemæssigt vigtigste område er Strandparken ved Køge Bugt, som bl.a. huser en måge- 
og ternekoloni omfattende hættemåge, stormmåge, sorthovedet måge og splitterne. Ved 
fugleøerne i Holmesø har der været konflikter mellem kørende trafikanter og fuglekiggere, der 
er blevet væltet omkuld. Rekreativ færdsel på søerne, bl.a. med kajakker og paddleboards 
(SUP) er en stor gene for ynglefuglene i Strandparken. 
 
Dragør:  
DOF-repræsentant: Inge Christiansen. DOF er repræsenteret i et grønt råd, der dækker Dragør 
og Tårnby Kommuner. Kommunens grønne områder omfatter bl.a. Kongelunden, og 
stranengene på Sydamager. I 2019 var der som nævnt et mislykket yngleforsøg af havørn i 
Kongelunden, hvor parret i 2018 fik en unge på vingerne. Blandt årets sager har været 
kystsikringen omkring Amager, som i Dragør Kommune bl.a. omfatter et dige igennem 
Kongelunden. Dette har medført fældning af 2,5 Ha fredskov, til dels i fuglenes yngletid. Inge 
har arbejdet for at de 5 Ha erstatningsskov plantes inden for Tårnby og Dragør kommuner. 
 
Egedal:  
DOF-repræsentant: Alice Nørhede. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Egedal er en landkommune med spredte byområder. Skenkelsø er en genetableret sø, som er i 
meget lovende udvikling, naturmæssigt. Blandt de aktuelle temaer med potentiel betydning for 
fuglelivet i 2019 er lavbundsarealer og skybrudssikring i bl.a. Værebro Ådal.  
 
Frederiksberg:  
DOF-repræsentant: David Collinge. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Kommunen er fuldt udbygget, og de grønne områder består af fredede parker. Der er derfor 
ikke de store ”slag” om naturen i kommunen. 
 
Furesø:  
DOF-repræsentant: Anders Tvevad. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. Furesø 
Kommune er en grøn kommune, bl.a. med sammenhængende naturarealer langs Furesøen og 
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Mølleåen. Byudvikling og udviklingen af den tidligere Flyvestation Værløse har tidligere været 
anledning til strid, men der er roligt på den front for tiden. 
 
Gentofte:  
DOF-repræsentant: Thomas Vikstrøm. DOF er repræsenteret i det grønne råd i kommunen og 
har overladt pladsen som suppleant til Dansk Botanisk Forening (v/ Kirsten Tind), der ikke selv 
kunne få plads i rådet. DOF har et godt samarbejde med såvel kommunen som DN og Gentofte 
Sogns Grundejerforening, der er landets største af sin slags. Kommunens nok vigtigste 
naturområde er Gentofte Sø, som er Natura 2000 område. 
 
Blandt aktuelle emner i 2019 er bekæmpelse af mink ved Gentofte Sø, hvor frivillige fra DOF 
hjælper med at tilse fælderne. Thomas har desuden skrevet et indlæg imod planer om en 
kunstgræsbane i Nymosen i Vangede, hvori han bl.a. gjorde opmærksom på, at omlægningen 
fra græs fratager en række fuglearter deres fødesøgningsmuligheder. Bl.a. stæren. Derudover 
advarede han imod, at lysmasterne vil forstyrre såvel dyrelivet som menneskers naturoplevelse 
i Nymosen.  
 
En tidligere del af Forstbotanisk Have ved Charlottenlund Station blev engang givet til DSB. Der 
står forskellige træer på arealet. Der har været overvejelser om at bruge arealet til byggeri, i 
strid med hensigten med gaven. Miljøstyrelsen har dog afslået at give dispensation fra 
skovbyggelinjen, Sejren skyldes først og fremmest en indsats fra foreningen Forstbotanisk 
Haves Venner, men DOF har støttet kampen, når vi er blevet bedt om det. 
 
Den 17. oktober sendte Miljøstyrelsen et forslag til revision af Natura 2000-områdernes 
udpegningsgrundlag i høring; for Gentofte Søs vedkommende er det foreslået at fjerne 
naturtyperne vandløb med vandplanter og hængesæk fra grundlaget. Da hængesæk primært 
findes på holmene i søen og udgør den vigtigste baggrund for kommunens yderst fuglevenlige 
naturpleje af holmene har DOF protesteret over forslaget – med støtte fra DN Gentofte, 
Gentofte Sogns Grundejerforening og ikke mindst fra Gentofte Kommune, som efter opfordring 
fra Thomas indgav et meget fint og velargumenteret høringssvar med støtte til DOF’s protest. 
 
Gladsaxe:  
DOF-repræsentant: Knud Flensted. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Kommunen har med støtte fra bl.a. DOF udarbejdet en træpolitik med målsætning om at bevare 
gamle træer indtil de rådner. Ved Mørkhøjgård er en fredskov ”i spil” som rekreativ byskov. 
Arealet er ret urørt, bl.a. med en død ask med 4½ m omkreds. Det kan give konflikter imellem 
natur- og sikkerhedshensyn. I Aldershvile Slotspark er det lykkes at undgå, at ”risikotræer” blev 
fældet helt. Bagsværd Sø holder sig på dagsordenen med de fortsatte planer om rostadion og 
ønsker om oprensning af søen. En plejeplan for Høje Gladsaxe Park rummer spændende 
initiativer med høslæt og græsning med vildheste. 
 
Glostrup:  
DOF-repræsentant: Peter Lafrenz. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Kommunen er stort set fuldt udbygget, og øvrige arealer er statsskov (Vestskoven). Der har 
derfor ikke været større ”slag” for fuglelivet. 
 
Greve:  
DOF-repræsentant: Klaus Homøe. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Kommunen har en lille andel i Strandparken ved Køge Bugt men er ellers stort set fuldt 
udbygget. Blandt tidens temaer er kommunal bekæmpelse af råger og andre kragefugle, som 
for nogen synes at have karakter af en ”kommunal krig” imod ”de sorte fugle”. På længere sigt 
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”lurer” motorvejsprojektet Ring 5, som var aktuelt igen pga. trafikforliget før folketingsvalget. Der 
er en lokal protestforening imod projektet.  
 
Herlev:  
DOF-repræsentant: Frank Desting. Der har tidligere været et Grønt Råd. DOF blev tilbudt en 
plads, men vi kunne ikke finde kommunerepræsentant bosiddende i kommunen, hvilket var et 
krav. Aktuelt er der et Miljø-, Klima- og Teknikudvalg, der forholder sig til miljøsager. 
Medlemmerne er vist alle udpeget af politiske partier. Kommunen har andel i den grønne kile 
”Hjortespringkilen” med Smør- og Fedtmosen. 
 
Hvidovre:  
DOF-repræsentant: John Frisenvænge. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen.  
Der er tale om en udbygget forstadskommune med flere fredede og offentligt drevne 
naturprægede byparker og en kyststrækning. Dette præger fuglelivet, der omfatter et rigt udvalg 
af almindelige arter. Derudover kommer en del fine fugle forbi på træk. For nogle år siden 
ynglede buskrørsanger ved Vestvolden, som det eneste sted i Danmark. Kommunens faglige 
indsigt i naturforvaltning er begrænset, og DOF (og DN) er flere gange blevet spurgt til råds. 
Ved revision af Fingerplanen fik kommunen tilladelse til byudvikling i en grøn kile mod til 
gengæld at gennemføre naturgenopretning af landbrugs- og gartneriarealer. Sidstnævnte 
imødeses med spænding. Den største fugleinteresse er knyttet til kommunens kystområde mod 
syd. Planer om udvidelse af Avedøre Holme vil præge de kommende år, men de rummer også 
visioner om etablering af øer og laguner, som kan komme fuglelivet til gode.  
 
Høje-Taastrup:  
DOF-repræsentant: Elsebeth Gludsted. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen.  
Kommunen er en landkommune med store byområder, der til stadighed udbygges. Blandt de 
”naturpolitiske” emner er rekreative områder som Hakkemosen og Sejlbjerg Mose, der har 
været omfattet af forskellige planer og projekter.  
 
Ishøj:  
Der er for tiden ingen repræsentant for DOF i kommunen. Foreningen er derfor ikke 
repræsenteret i kommunens grønne råd. René Rantzau holder dog øje med, hvad der sker i 
den del af kommunen, som indgår i Strandparken ved Køge Bugt. Ishøj Kommune både en 
natur-, by- og landsbrugskommune. Kommunens forvaltning er sekretariat for det 
fælleskommunale selskab, der driver strandparken. Foruden søerne i denne er der 
strandengene ved Store Vejleås udløb, som er et vigtigt rastested for gæs og ænder. Planer om 
stier og flytning af boldbaner udgør trusler imod engenes rige fugleliv. Kommunen er desuden 
begyndt at beskyde skarver af hensyn til lystfiskeriet ved Store Vejleås udløb. 
 
København:  
DOF-repræsentant: Lars Nørgaard Andersen. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Derudover deltager vi hvert år i flere parkbrugerråd, som kommunen nedsætter i forbindelse 
med udarbejdelse af udviklingsplaner for hver af kommunens byparker.  
 
Foruden Lars deltager flere af Naturpolitisk Udvalgs øvrige medlemmer i disse brugerråd. 
Omkring årsskiftet 2018/2019 afsluttedes arbejderne med Amorparken/Fredens Park (Erik) og 
Assistens Kirkegård (Lars). I 2019 har vi deltaget i brugerråd for Sundbyvesterparken/-
Englandsparken (Inge), Nørrebroparken/Hørsholmparken (John), Christianshavns Vold (Inge), 
Østre Anlæg og Kastellet (Grete), Grøndalsparken (Erik) og Ørstedparken (Lars). 
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Der er ikke meget ”fugl” i parkbrugerrådenes arbejde, men vi har en vigtig rolle (sammen med 
DN), med at forsvare naturbeskyttelsesinteresser overfor brugsinteresser. Byparkerne kan med 
et højere naturindhold spille en vigtig rolle som kilder til større natur- og fuglerigdom også i de 
omgivende bykvarterer. I Amager Strandpark har Lars opnået, at der indkøbes og opsættes 
redekasser for 5000 kr.  
 
Københavns Kommune er en tæt bebygget kommune, hvor der er et stort pres på de grønne 
områder. Naturindholdet består foruden diverse indeklemte byparker af enkelte større (i reglen 
fredede) områder som Utterslev Mose og Amager Fælled. Der er dog plads til både en 
skarvkoloni, vinterrastende vandrefalk, sorthalset lappedykker og lidt lærker og nattergale i 
periferien af kommunen. Flere af byparkerne er gamle, med store træer.  
 
Arealet af grønne områder pr. indbygger i kommunen er lavere end i mange andre byer, og de 
ubebyggede områder skal foruden at give plads til natur opfylde mange andre funktioner: 
alment rekreative formål, sportsanlæg, tekniske anlæg - og byggegrunde. Vi har flere gange 
udtalt os imod den omsiggribende tendens til at erstatte græs med kunstmaterialer på 
boldbaner (”kunstgræsbaner”).  
 
En del af naturplejen klares med hjælp fra frivillige. Derfor vakte det bestyrtelse, da kommunen 
nedlagde en stilling som frivillighedskoordinator og derpå opsagde samarbejdet med en række 
frivillige naturplejeinitiativer. Protesterne lykkedes, så den for kommunen (næsten) gratis 
naturpleje kunne fortsætte på trods af kommunens spareiver. 
 
De ubebyggede områder presses af mange projekter i byen, som i de senere år har haft 
stigende tilflytning af nye indbyggere. Dette skaber naturligvis konflikter imellem borgere, som 
vil bevare grønne områder og kommunens ejendomsudviklere. ”Slaget” om Amager Fælled er 
behandlet nærmere i årsberetningens fællesdel. I Nordhavnen har DOF fulgt arbejdet, som  
Nordhavns Naturvenner har udført for at skabe et større naturindhold i den nye bydel, end 
kommunen og By og Havn har lagt op til. I forhold til et planlagt højhusbyggeri i Nordhavnen har 
vi desuden gjort opmærksom på risikoen for kollisioner med nattrækkende fugle. 
 
Byens vandveje og vådområder er vigtige levesteder for bl.a. fugle. Igennem 2019 har vi fulgt 
planerne om at inddrage Sankt Jørgens Sø i håndtering af skybryudsvand. Vi har desuden 
påtalt den fortsatte forureningsbelastning af Utterslev Mose, og vi har fulgt arbejdet med at 
forbedre vandkvaliteten i Kagsmosen og Kagsåen. 
 
Fælles for mange sager er, at de ofte handler om generel naturkvalitet snarere end om sikring 
af et rigt fugleliv. Men det ene er nu en forudsætning for det andet. Desuden er det vigtigt for 
DOF at være en synlig og aktiv i ”spiller” i landets folkerigeste kommune. Selv om kommunen 
med initiativer om grøn omstilling og ”Bæredygtig by” er en ”grøn kommune”, er det tydeligt at 
der er forskel på ”miljøgrøn” og ”naturgrøn”.  
 
Køge:  
DOF-repræsentant: Søren Mygind, assisteret af Bjarne Bo Jensen. Efter flere års fravær bliver 
der nu igen oprettet et grønt råd i Køge Kommune, hvor DOF er repræsenteret ved Søren 
Mygind. Naturrådet er et af tiltagene i en kommunal naturstrategi, som DOF har været med til at 
præge, i samarbejde med DN og Danmarks Sportsfiskerforbund.  
 
Blandt kommunens naturområder kan fremhæves kystområderne med Ølsemagle 
Revle/Stavnings Ø, der deles med Solrød Kommune. Dertil kommer Køge Å og nogle mindre 
moser, hvoraf et par har status som fuglebeskyttelsesområder. 
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Ved Ølsemagle Revle er planer om etablering af kunstige klitter som stormflodssikring efter pres 
fra bl.a. Søren opgivet til fordel for et dige langs landsiden af lagunerne. DOF har i starten af 
2020 gjort indsigelse imod lokalplanen for at protestere imod en cykelsti, der skal gå tæt på et 
område, hvor vandfuglene i dag kan raste stort set uforstyrret. Vores lokale frivillige er i dialog 
med Naturstyrelsen om naturplejen på revlen, som bl.a. omfatter afgræsning med får og 
maskinel bekæmpelse af rynket rose.  
 
Lejre:  
DOF-repræsentant: Hans Harrestrup Andersen. DOF er repræsenteret i et grønt råd i 
kommunen. Lejre Kommune udgør den sydlige del af Nationalpark Skjoldungernes Land og 
omfatter bl.a. dele af Roskilde Fjord. Nationalparkbestyrelsen har igangsat undersøgelse af 
tilbagegangen for de ynglende vandfugle i fjorden. Ellers kan fremhæves ynglende havørn.  
 
Lyngby-Taarbæk:  
DOF-repræsentant: Jan Erik Jonsson. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Kommunen omfatter bl.a. store beskyttede skovområder med Dyrehaven og Mølleåen. Der 
foreligger ikke oplysninger om aktuelle sager fra året. 
 
Roskilde:  
DOF-repræsentant: Per Frydenlund Nielsen. Der arbejdes på at genetablere et grønt råd i 
kommunen. Roskilde kommune rummer kyststrækninger og naturrige skovområder. Kommunen 
har under inddragelse af bl.a. DOF udviklet en blå-grøn strategi. Et mål med strategien er 
etablering af en grøn ring omkring Roskilde, bestående af fjord, moser, Boserup Skov og 
retablerede grusgrave. Naturstyrelsen har planer om udlæg af ”urørt” skov og 
”biodiversitetsskov” i Boserup- og Bistrupskovene. 
 
Rødovre:  
DOF-repræsentant: Michael Fink Jørgensen. Kommunen har et grønt råd uden deltagelse af 
DOF. Det er en tæt bebygget kommune med indeklemte naturområder af begrænset 
fuglemæssig betydning og følgende begrænset behov for aktivitet fra DOFs side. Den 14 km 
lange Vestvold fungerer som spredningskorridor langs kommunens vestgrænse, og mod øst 
fungerer Damhussøen og tilgrænsende arealer og vandløbssystemer tilsvarende.  
 
Solrød:  
DOF-repræsentant indtil starten af 2020: Axel Frederik Møller. Pladsen er herefter vakant. 
DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. DOF har lokalt et godt samarbejde med DN 
om naturforvaltning. Blandt de større naturområder kan fremhæves Staunings Ø. DOF er gået i 
dialog med naboer, som protesterer imod afgræsning pga. gener med fluer og lugt. 
 
Stevns:  
DOF-repræsentant: Thomas W. Johansen. DOF er repræsenteret i et grønt råd i kommunen. 
Kommunen kendetegnes naturmæssigt af Stevns Klint, som foruden et stort efterårstræk bl.a. 
kan lokke med ynglende vandrefalk. Kommunen holder forstyrrende færdsel med drageflyvere 
og droner på afstand af reden. Af mindre sager kan nævnes en sag om et stiprojekt ved 
Tryggevælde Å, hvor der yngler isfugl. Vindmøllesagen, der omtales i beretningens hoveddel, 
forventes at fylde meget i de kommende år.  
 
Tårnby:  
DOF-repræsentant: Inge Christiansen. DOF er repræsenteret i et grønt råd, der dækker Dragør 
og Tårnby Kommuner. Fuglemæssigt præges kommunen af de store strandengsområder på 
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Vestamager og Saltholm. Vestamager er både fuglerigt og meget velbesøgt. Forvaltningen af 
Vestamager omtales under årets større sager. Saltholm huser bl.a. ynglende stor kobber-
sneppe, bramgæs, dværgterne og rovterne. Mulighederne for at opleve fuglelivet på Saltholm er 
forringet af ejerlavets færdselsrestriktioner og krav om gebyr for landgang, som både DOF, DN 
og kommunen mener, er ulovligt. Sagen trækker i langdrag, med behandling ved domstolene.  
Lufthavnens græsarealer virker meget tillokkende på især unge tårnfalke, og der skydes hvert 
år mange tårnfalke aht. flysikkerheden. Derfor har lufthavnen fået fjernet alle tårnfalkekasser i 
kommunen.  
 
Vallensbæk: 
DOF-repræsentant: René Rantzau. Der er ikke noget grønt råd i kommunen, hvis 
miljøforvaltning i vid udstrækning varetages af nabokommunen Ishøj. Foruden Strandparken 
rummer kommunen bl.a. Tranegilde Mose. Der ligger mange ideer til forbedring af mosen, men 
disse blokeres i Vallensbæk byråd. Det er kun blevet til et løfte om et fugletårn, som ikke er 
blevet indfriet på 1½ år. 
 
 

/John Frisenvænge, 20.02.2020 
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