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Høringssvar til Strategi 2022-2050 – Forslag til biodiversitet i København og Forslag til 

Handleplan 2022-2025 for Biodiversitet i København 

 

I Dansk Botanisk Forening (DBF) glæder vi os over, at Københavns Kommune er nået til erkendelse 

af, at biodiversitet udover at være værdifuld i sig selv, tillige er tæt forbundet med menneskers trivsel 

og derfor er et emne alle borgere og samfund bør forholde sig til. Vi finder det positivt, at man med 

samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening (DN) har valgt en mere åben tilgang til 

planlægningsprocessen og vi håber, at åbenhed og lydhørhed tillige kommer til at præge kommunens 

fremtidige arbejde med strategien. 

 

Strategien tager udgangspunkt i DNs definition af biodiversitet og DBF kan grundlæggende tilslutte sig 

vægtningen af forskellige arealtypers betydning og værdi for biodiversiteten (Strategien s. 12-17).  

Høj biodiversitet kræver dels en stor variation af naturtyper og dels kontinuerlig økologisk funktion. 

Derfor er det i de store naturarealer med funktionel økologi og lang kontinuitet, at den største diversitet 

og den vigtigste biodiversitetsunderstøttelse findes. At vende nedgangen i biodiversitet til fremgang 

kræver først og fremmest beskyttelse af disse arealer og kompetent pleje, hvor menneskepåførte 

påvirkninger forhindrer fuld naturlig dynamik, f.eks. i forhold til manglen på store, vilde græsædere og 

spredning af invasive arter. DBF vil kraftigt anbefale, at man i arbejdet med strategien altid holder sig 

’brandmandens lov’ for øje og prioriterer beskyttelsen af disse naturarealer højest. Herunder de sjældne 

arter, som vi risikerer at miste, hvis deres behov ikke tilgodeses. Sekundært bør naturarealer, hvor en 

tilsvarende tilstand kan opnås, prioriteres sideløbende med økologiske forbindelser mellem 

naturarealerne.  

 

Byens parker og kirkegårde udgør med deres relativt store arealer værdifulde supplementer til 

naturarealerne for alle de arter, der er robuste nok til at leve under de mindre naturlige forhold og den 

store grad af slid og forstyrrelse fra mennesker. Parkerne og kirkegårdene bør forbindes med hinanden 

og med naturarealerne gennem et netværk af økologiske forbindelser, så de kan fungere som trædesten 

og bidrage til at forbedre den genetiske kontakt mellem naturområderne. Derudover er byens parker og 

kirkegårde af stor rekreativ værdi for byens befolkning samtidig med at de aflaster naturområderne, 

hvilket er af stor betydning for naturbeskyttelsen. Derfor støtter DBF til fulde DNs forslag om fredning 

af alle parker og kirkegårde i København Kommune.  

Umiddelbart ville DBF nok foretrække, at en strategi for biodiversitet tog udgangspunkt i vild natur, 

dels fordi vi mener, at biodiversitet grundlæggende er en funktion af naturkvalitet og derfor et resultat 

man først og fremmest opnår ved at give naturen plads og beskyttelse og dels fordi biodiversitet er et 
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ret diffust begreb, som det kan være vanskeligt at målsætte på en måde, der informerer om de enkelte 

arealers kvalitet som habitater. Naturen er kommunerne allerede forpligtede til at kvalitetsvurdere i 

medfør af naturbeskyttelsesloven og biodiversitetsopgørelser vil være et godt supplement til dette. Vi 

er opmærksomme på, at naturkvalitet i lovens forstand er nærmest umulig at opnå på mange grønne 

arealer i den grå by, men da de tilstedeværende organismer er afhængige af habitatets økologiske 

funktionalitet, er den ikke irrelevant. Moniteringen må derfor have fokus på den økologiske 

funktionalitet, så understøttelsen af de tilstedeværende arters mulighed for at gennemføre hele deres 

livscyklus og opretholde deres populationer kan vurderes og understøttes efter behov. 

 

Vi forestiller os ikke, at der altid vil være rigelige midler i kommunekassen og at tilstrækkelig 

finansiering af strategien vil være en formssag. Derfor ærgrer og bekymrer det os, dels at strategien 

udelukkende har slutmål og er helt uden temporære delmål og dels at strategiens målsætninger kun i 

meget ringe grad er kvalificerede og kvantificerede. I realiteten er udkastet til strategien blot en 

hensigtserklæring, idet kriterierne for implementering via handleplanerne, er så fuld af kattelemme, at 

Kommunen i de næste mange valgperioder reelt ikke forpligter sig til andet end udarbejdelse af en årlig 

statusopgørelse! 

Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at strategien forsynes med delmål, der dels sikrer en målrettet 

udvikling inden for alle strategiens temaer gennem hele strategiperioden og dels kontinuerligt minder 

den til enhver tid siddende Borgerrepræsentation om dens forpligtelser i forhold til strategien. Måske 

synes man, at man mangler vidensgrundlaget til at definere sådanne mål. I så fald bør målsætningen for 

den første handleplan ud over at skabe overblik over status quo (biodiversitetsbaseline) være at samle 

viden til at definere målsætningerne for 2050 og til at beskrive vejen til indfrielse af dem.  

Biodiversitet skabes ikke med engangsindgreb og kortvarige projekter i det kunstige miljø en storby 

udgør. Hvis ikke der følges op på alle grønne tiltag, vil udbyttet af dem hurtigt gå tabt igen. Det er 

derfor lige så vigtigt at planlægge og finansiere vedligehold af gennemførte projekter, som at sætte nye 

projekter i gang. Tilsvarende kan mangel på detaljeret overblik resultere i, at midlerne fordeles skævt, 

så borgernære projekter med hurtige, meget synlige resultater, som f.eks. begrønning af skolegårde og 

legepladser, favoriseres i forhold til længerevarende projekter, hvor resultaterne er mindre 

iøjnefaldende, men af langt større betydning for udviklingen og beskyttelsen af biodiversiteten. Uden 

en overordnet køreplan med veldefinerede rammer baseret på et realistisk overblik over alle strategiens 

målsætninger og forudsætningerne for at nå dem, tror vi hverken, at der kan sikres den nødvendige 

kontinuitet i strategiens implementering eller den bedste udnyttelse af de allokerede midler. Alternativet 

kan let blive, at muligheden for at revidere strategien efter behov resulterer i nedjustering af strategiens 

målsætning, fremfor en optimering af biodiversitetsudbyttet.     

 

I DBF mener vi, at viden om biodiversitet og naturforståelse bør være en naturlig del af almindelig 

dannelse og finder det derfor positivt, at kommunen vil give biodiversitet en større plads i børnenes 

undervisning og tillige give den voksne befolkning adgang til læring og aktiv deltagelse i 

biodiversitetsindsatsen. Borgernes støtte til og interesse for biodiversitetsstrategien vil utvivlsomt være 

af afgørende betydning for at fokus på strategiens realisering fastholdes gennem hele strategiperioden. 

En stærk borgerinvolvering vil også være en motivationsfaktor for boligselskaberne, de private 

grundejere og andre interessentgrupper til at bakke op om strategien. Vi mener derfor, at alle fire temaer 

er relevante for biodiversitetsstrategien.  

Vi studser over afsnittet: 
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Bevaring og forbedring af den eksisterende biodiversitet i København vil 

så vidt muligt tage hensyn til og holde mængden af græspollen fra høje 

græsser, giftige planter og urter nede. (Strategien s. 19) 

Vi har forståelse for, at der kan være behov for at begrænse mængden af pollen fra de mest 

allergifremkaldende arter i områder, hvor folk bor og arbejder. Vi håber dog, at man i videst muligt 

omfang vil lade alle arter blomstre i naturområder. Giftighed er et meget almindeligt karaktertræk blandt 

planter. Man skal naturligvis ikke plante alvorligt giftige planter på legepladser, men generelt ser vi 

hellere, at man prioriterer at udbrede viden om naturen frem for at begrænse den. Vi lærer alle som børn, 

at man ikke kan samle hvepse og bier op, at brandnælder brænder og tidsler stikker. Det burde være lige 

så selvfølgeligt at vide, at ikke alle planter kan spises og at nogle planters saft kan reagere fotokemisk 

med sollys og give eksem. Hvad urterne har gjort for at fortjene at blive holdt nede, fremgår ikke helt 

tydeligt, men i DBF er vi ret begejstrede for dem og vil godt beholde dem!  

 

De 10 fokusarter kan være en udmærket indgang til biodiversitet og naturforståelse for dem, der ikke 

tidligere har beskæftiget sig med det. Vi havde nu gerne set, at der var kommet et par planter med i 

puljen. Planter danner livsgrundlag for andre organismegrupper, og viden om deres samfund er 

fundamentalt for naturforståelse. 

Strategien har allerede fokus på de helbreds- og trivselsrelaterede gevinster ved en grøn by. Et andet 

fokusområde for information og vidensdeling er alle de økosystemtjenester (køling, vandretention, 

luftrensning, støjdæmpning etc.) som plantesamfund kan bidrage med i byen.  

Vi har i dette høringssvar ikke udtalt os specifikt om den blå natur. Generelt gælder de samme principper 

her, som i den terrestriske natur, ligesom der er det samme behov for afvejning mellem benyttelse og 

beskyttelse. I København er man så heldig, ikke blot at have ferske men tillige salte vande og dermed 

potentiale for en rig variation af habitattyper på overgangen mellem land og vand. Den særlige flora og 

fauna, der er knyttet til sådanne overgangszoner er et værdifuldt bidrag til biodiversiteten, som fortjener 

særlig beskyttelse, ikke mindst i forbindelse med fremtidig planlægning af stormflodsbeskyttelse af 

byen.   

 

DBF ønsker Københavns Kommune god vind med det videre arbejde med Biodiversitetsstrategien og 

håber, at åbenhed og inddragelse tillige vil præge den fremtidige udarbejdelse af handleplaner og 

afrapportering af resultater.    

 

På vegne af Dansk Botanisk Forening 
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