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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. strategi for bynatur i 

København 

 

Valby Lokaludvalg har modtaget Strategi for bynatur i København i 

høring. Strategien er behandlet i miljøgruppen i Valby og 

høringssvaret er efterfølgende godkendt af Valby Lokaludvalg. 

 

Det er fint oplæg fra Københavns Kommune med en strategi for 

bynaturen i København. Der har de senere år været stor fokus på 

urban farming, byhaver og grønne tage. Desværre er strategien ikke 

fuldt finansieret. Lokaludvalget er opmærksom på at nogle indsatser 

kan igangsættes uden finansiering, men håber selvfølgelig at 

finansieringen vil følge med. 

 

Krav om bynatur i lokalplaner  
Valby Lokaludvalg bifalder, at kommunen vil arbejde for at kunne 

stille krav til kvalitet og omfang af bynatur i lokalplaner. 

Lokaludvalget ser dog også gerne, at der kan stilles krav om at 

bynatur (fx grønne tage/facader, permeable belægninger), der 

forsvinder i forbindelse med mindre anlægsprojekter, hvor der ikke 

foreligger eller udarbejdes lokalplan, erstattes af ny bynatur. Her 

tænkes fx på det planlagte byggeri på hjørnet af Gl. 

Jernbanevej/Valby Kirkevej. 

  

Grønttorvet 
Lokaludvalget er glade for, at Grønttorvet fremhæves som eksempel 

på, hvordan man kan integrere grønne attraktive områder med høj 

rekreativ værdi i et byudviklingsområde. Lokaludvalget ønsker fortsat 

at være tæt inddraget i udviklingen af området, ikke mindst hvad 

angår bynatur. Her tænkes ikke blot på områdets egne kvaliteter men 

også på sammenhængen med omliggende grønne områder, fx den 

kommende park på den overdækkede jernbane langs Kulbanevej. 

  

Partnerskaber om bynatur 
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Valby Lokaludvalg hilser planerne om etablering af partnerskaber 

med borgere, grundejere og virksomheder om udvikling af bynatur 

meget velkommen og understreger, at lokaludvalgene gerne indgår i 

etablering af sådanne partnerskaber. Lokaludvalget ser positivt på, at 

der udarbejdes begrønningsværktøj til hjælp ved byplanlægning. I den 

sammenhæng ville det være en fordel også at udvikle mere 

lavpraktiske værktøjer til brug for lokale aktører, der ønsker at 

etablere/udvikle lokale begrønningsprojekter såvel på offentlige som 

private områder. Her tænkes ikke blot på det bebudede 

inspirationskatalog men også på mulighed for mere konkret 

rådgivning om fx begrønningsmuligheder, plantetyper, etablering og 

pasning. Desuden samarbejde om adgang til vand i forbindelse med 

grønne initiativer på offentlige arealer. 

  

Valby Lokaludvalg bifalder en løsning med fleksible grønne 

driftsmidler. Lokaludvalget har siden 2014 haft et forsøg med 

naturpleje af et mindre område af Valbyparken sammen med 

forvaltningen, Habitats og frivillige borgere i Valby kaldet Vild med 

vilje. Lokaludvalget ser gerne at dette samarbejde fortsætter.  

 

Valby Lokaludvalg vil dog også gerne sætte fokus på tre områder, der 

enten ikke er omtalt eller kun nævnt sporadisk i strategien. 

 

Biodiversitet 

Københavns Kommune havde tidligere en strategi for biodiversitet 

Plads til naturen. Denne strategi skal erstattes af nærværende strategi. 

Det er fint at reducere antallet af strategier i kommunen. Det nævnes 

at biodiversiteten fortsat er i tilbagegang i København, og der nævnes 

en indsats for truede arter, men det er beklageligt, at der ikke opstilles 

tydelige mål for biodiversitet i denne strategi på side 29 sammen med 

de øvrige mål. Det er svært at læse hvad ambitionsniveauet er på dette 

område. 

 

Veterantræer 

Det nævnes i strategien, at der skal plantes flere træer langs gaderne i 

København og bevare eksisterende træer. Det er lokaludvalget enige i. 

Der mangler dog at blive beskrevet en indsats for at sikre og bevare de 

gamle træer, veterantræer i København. De er med til at skabe 

levesteder for fx flagermus og insekter. Derudover vidner de om 

kontinuitet, og træerne er et vigtigt element ift. kvaliteten af 

bynaturen. Træplantning er derudover kun nævnt som indsats under 

Bynatur på kommunale arealer og ikke under Bynatur i grønne 

områder. 

 

Økosystemtjenester 

Økosystemtjenester er et forholdsvist nyt men centralt begreb ift en 

strategi om bynatur. Desværre er det ikke omtalt i denne strategi. 

Velfungerende økosystemer er afgørende for vores overlevelse, og det 

er vigtigt at sætte fokus på de tjenester vi modtager fra økosystemer. 
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Økosystemtjenester handler om at fremhæve den værdi, som naturen 

har for os. 

 

Kommunen har tidligere haft et begreb ”erstatningsareal”. 

Lokaludvalget vil gerne understrege at såfremt der forsvinder grønne 

arealer, er det arealets funktion, der skal genskabes og ikke erstattes, 

således at et naturområde ikke blot kan erstattes af en græsplæne. 

 

Valby Lokaludvalg er enig i at implementeringen af de mange 

kommende skybrudsprojekter skal bidrage med mere bynatur i 

København. 
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