
  

Høringssvar fra Amager Fælleds Venner til Københavns Kommunes
forslag til biodiversitetsstrategi 2022-2050

Det er positivt, at Københavns Kommune har taget initiativ til at lave en ny
biodiversitetsstrategi. Vi er helt enige i målsætningen om at vende tilbagegangen for
truede arter, sikre højere biodiversitet samt mere og bedre natur.

Strategien nævner kort betydningen af byens store naturområder som blandt andet
Amager Fælled. Men dette vigtige emne behandles ikke i dybden og det beskrives
ikke, hvordan kommunen vil sikre, at der fortsat er store sammenhængende
naturområder i København om ti og tyve år. Den slags store sammenhængende
naturområder har afgørende betydning for biodiversiteten.

Vi savner, at der helt tydeligt står i strategien, at Københavns Kommune i erkendelse
af den alvorlige biodiversitetskrise beslutter, at der ikke skal bygges på eksisterende
natur. Man leder forgæves efter den slags konklusioner i den 38 sider lange
strategiplan.

I stedet kan vi på side 18 læse, at der skal ske genopretning og etableres
afværgeforanstaltninger “for tab af eksisterende værdifulde levesteder, hvor det ikke
har været muligt at bevare disse.”

Det lyder jo som om, kommunen vil fastholde den nuværende praksis med at bygge
på eksisterende natur med henvisning til diverse afværgeforanstaltninger, som i den
sidste ende ikke forhindrer tilbagegang for biodiversiteten.

Det planlagte byggeri på Amager Fælled har været ledsaget af diverse
afværgeforanstlatninger og forsikringer om, at det ikke ville betyde alvorlige tab af
natur.

Men allerede nu ser vi nogle af de negative konsekvenser for biodiversiteten som
følge af byggeforberedelserne. Ornitologer og andre, der studerer fuglene på
Amager Fælled, fortæller, at der i år ikke som sædvanligt er udruget ugleunger i



området. Uglernes jagtmark lå der, hvor der nu er en indhegnet byggeplads. Også
viben ynglede tidligere her, som et af de få steder i København. Det er ligeledes slut
nu.

Der er desuden observeret en kraftig nedgang i antallet af både nattergale og
sanglærker på Amager Fælled. Inden byggeforberedelserne startede, var her
Københavns eneste store ynglebestand af sanglærker på 20-30 par. Nu ses og
høres kun enkelte sanglærker i området. Det skubber yderligere til en trist udvikling.
Bestanden af ynglende sanglærker i hele Danmark er halveret gennem de seneste
50 år. Den tilbagegang har Københavns Kommune jo også et ansvar for at vende.

En effektiv biodiversitetsstrategi burde sætte en stopper for alt planlagt byggeri på
natur. Det ville batte noget. Det er nødvendigt at gøre op med den nuværende
tankegang hvor hensynet til byudvikling, nye anlægsprojekter og økonomiske
interesser stort set altid kommer før hensynet til naturen og biodiversiteten.

I strategien står der, at Københavns Kommune vil arbejde for at understøtte
fredninger af naturområder. Det kan vi kun nikke bifaldende til. Det ville også være
godt med en beslutning om, at kommunen aldrig mere vil støtte affredninger af
naturområder, som vi oplevede det i 2019 med dele af Amager Fælled, Stejlepladsen
og Selinevej.

Samtidig burde kommunen stoppe forsøg på gennem forslag om fredning af andre
dele af Amager Fælled at få godkendt en fem meter bred asfalteret og belyst
cykelvej gennem det mest artsrige område på Amager Fælled. Det er dybt skadeligt
for biodiversiteten og harmonerer slet ikke med hensigtserklæringerne i forslaget til
biodiversitetsstrategi.

Vi havde i øvrigt håbet, at en biodiversitetsstrategi forholdt sig til, hvordan
Københavns Kommune arbejder med at få godkendt nye beskyttede Natura
2000-områder i kommunen. Her er blandt andet Amager Fælled helt oplagt.


