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Høringssvar til forslag til biodiversitetsstrategi og forslag til handleplan. 

Københavns Kommune har efter en længere proces sendt en strategi for biologisk mangfoldighed i 

høring (Strategi 2022-2050 Forslag til Biodiversitet i København). 

Overordnet vil jeg bemærke at det er positivt, at naturområder, dyr og planter får en højere 

placering i den kommunale bevidsthed.  Jeg ser dog en række svagheder ved forslaget, som jeg vil 

uddybe i det følgende. 

 

Biodiversitet og overordnet planlægning: 

I de senere år har vi set en lang række eksempler på, at byudviklingen er foregået uden hensyn-

tagen til nødvendigheden af at bevare grønne områder for byens borgere så vel som for dyre- og 

plantelivet. Der er således vedtaget bebyggelse af tidligere fredede grønne områder, og der i den 

overordnede planlægning ikke indarbejdet strategier til bevarelse af sårbare arter og andre 

eksisterende naturværdier i de områder, der var omfattet af planlægningen. 

Dette er i vis grad strukturelt, idet planlægningen er forankret i en kommunal forvaltning, 

forvaltning af kommunale naturområder i en anden og forvaltning af kommunale ejendomme (der 

også kan være levested for sårbare arter) i en tredie. Dette gør det svært at integrere biologiske 

principper i den overordnede planlægning. 

Dertil kommer, at byens politikere virker magtesløse over for både privat og offentligt ejede 

selskaber, hvoraf særligt By og Havn synes at have de facto vetoret over den overordnede 

planlægning. 

En effektiv strategi for fremme af biologisk mangfoldighed i byen må imidlertid inddrage den 

overordnede planlægning. De allerstørste udfordringer for vilde dyr og planter er mangel på plads 

og mangel på sammenhæng imellem levesteder. Denne udfordring bliver stadig større i takt med 

at nye områder inddrages i byudviklingen. Dette punkt mangler aldeles i det offentliggjorte forslag 

til strategi. 

 

Behov for en naturkvalitetsplan: 

Foruden den overordnede planlægning er det vigtigt at bevare nuværende biologisk 

mangfoldighed som udgangspunkt for udvikling af den fremtidige. Det er således afgørende at 

sikre eksisterende ”hotspots” med mange arter og intakte naturtyper før man kan arbejde med at 

udvikle ny natur. Natur af lang kontinuitet vil alt andet lige være mere artsrig end ny natur, hvis 

indhold vil bestå af de mobile arter, som befinder sig inden for en afstand, hvorfra de kan 

kolonisere den nye natur. Pædagogiske indsatser over for f.eks. haveejere kan ikke gøre nogen 

reel forskel i forhold til sjældne arter med specialiserede behov. 

Desuden er det vigtigt at arbejde for at bevare levedygtige bestande af truede dyrearter i 

kommunen. Dette forudsætter en målrettet artsforvaltning baseret på biologisk indsigt og løbende 
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monitering af bestande. Det er derfor positivt, at strategien indeholder målsætninger om 

kortlægning af eksisterende biodiversitet. Der findes imidlertid allerede en del viden, som burde få 

alarmklokkerne til at ringe. Der bør hurtigst muligt iværksættes kommunale forvaltningsplaner for 

udvalgte, prioriterede arter. Kortlægning af udbredelse og monitering af bestande bør naturligt 

indgå i arbejdet (adaptiv forvaltning), men artsforvaltningen kan ikke afvente færdiggørelse af et 

ambitiøst moniteringsprogram. 

 

Behov for konkretisering af tiltag: 

Når dette er sagt, er det problematisk at strategien indeholder mange overordnede, positive, 

målsætninger men få konkrete indsatser for naturområder, dyreliv og planteliv. Jeg savner en liste 

over de vigtigste naturmæssige værdier, som kommunen vil gøre en prioriteret indsats for at 

bevare. Det er ikke ligegyldigt, hvor de sparsomme ressourcer sættes ind.  

Til sammenligning indeholdt den forrige strategi for biologisk mangfoldighed et udførligt katalog 

med konkrete tiltag i de enkelte grønne områder, foruden et katalog over virkemidler. Det aktuelle 

forslag til strategi ville få et gevaldigt løft, hvis dele af den gamle blev indarbejdet – evt. som et nyt 

bilag, der selvfølgelig skulle opdateres i forhold til evt. realiserede eller ukurante forslag. 

 

Gennemførelse af tiltag: 

At den tidligere strategi ikke blev ført ud i livet understreger den helt afgørende forudsætning for 

at strategisk planlægning kan blive til gavn for naturen: vilje. 

Dette kan illustreres med forholdene for flagermus i blandt andet Fælledparken. På trods af 

kendskab til de gamle træers betydning for flagermusbestande har man i de senere år iværksat en 

massiv fældnings- og beskæringskampagne målrettet de gamle, hule træer. Baggrunden er 

relevante sikkerhedshensyn, men metoden viser, at hensyn til biodiversitet ikke indarbejdes men 

overtrumfes, så snart de møder andre hensyn.  

Det rigtige havde været at tilrettelægge en proportional indsats i forhold til det enkelte træ, hvor 

det med kompetent fagligt tilsyn blev sikret, at der f.eks. ikke skete skade på de hulheder, som 

flagermusene bebor. I stedet blev der foretaget mekaniske indgreb uden hensyntagen til de 

konkrete forhold på stedet. Da flagermus fortrinsvis bebor levende træer, er det indlysende at 

topkapning og hårdhændet beskæring af kolonitræer er ensbetydende med nedlæggelse af EU-

beskyttede yngle- og rasteområder. Ikke desto mindre er indgrebene hidtil foretaget uden en 

kompetent konsekvensvurdering og uden tiltag til sikring af fortsat økologisk funktionalitet for 

flagermuskolonierne. Det forlyder endda, at kommunen har givet sig selv universel dispensation til 

fravigelse af Habitatdirektivets beskyttelse af flagermus’ rastesteder uden en konkret 

sagsbehandling. Fælledparken er ikke enestående – også i f.eks. Vigerslevparken og langs 

Damhussøen breder ”torsoerne” sig. 
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Sagen illustrerer, hvordan den praktiske naturforvaltning i Københavns Kommune er fragmenteret 

på mange forskellige instanser, der ofte er uden vilje eller evne til at varetage relevante 

naturhensyn på en kompetent måde.  Tilsvarende kunne formentlig siges om håndtering af 

biodiversitet i kommunens ejendomme, herunder beskyttelse af eksisterende ynglesteder for 

mursejlere og overvintringssteder for skimmelflagermus. 

Der er således ikke kun brug for en overordnet strategi men også en beslutningsstruktur, der kan 

sikre at denne føres ud i livet, hele vejen til græsslåmaskinen. Dette indebærer også, at 

forvaltningen tilføres relevante fagligheder. 

Uden en konkret forankring i virkeligheden bliver den nye strategi let et ”akademisk skoleridt”, 

som alle kan være enige i, men som ingen forskel gør. Hvis strategien ikke forpligter kommunen til 

konkret handling til gavn for naturindholdet, bliver den ligegyldig.  

I den sammenhæng er det positivt, at man i handleplanen lægger op til ansættelse af et antal 

biodiversitetskoordinatorer, der skal sikre såvel forankring i den enkelte forvaltning som 

tværgående koordinering. Alene denne ansættelse kan meget vel flerdoble antallet af biologer og 

lignende kompetencer, der er ansat i kommunens forvaltningslag.  Jeg vil opfordre til at disse 

personer tillægges en vidtgående kompetence til at følge initiativerne til dørs helt ud til det 

udøvende led. Det er også vigtigt, at der til stadighed gennem efteruddannelse i 

naturforvaltningsmæssige aspekter sikres en høj grad af kompetence blandt de personer, der 

gennemfører forvaltningen i praksis. Det bør overvejes at tilknytte ekstern ekspertise fra f.eks. 

universitetsverdenen som en faglig følgegruppe. 

Det skal også pointeres, at indsatsen skal være vedvarende og ikke gøres til genstand for skiftende 

prioriteter. For få år siden var den frivillige naturplejeindsats i hele kommunen i fare fordi man 

havde sparet en koordinatorstilling væk. 

 

Jeg vil derfor foreslå følgende ændringer til strategien. 

1. De meget overordnede biodiversitetsmål suppleres med delmål, der gør det muligt at måle 

kommunen på sin evne til at skabe reel forandring. Foruden organisatoriske indsatser skal 

der i hver periode være konkrete mål i forhold til navngivne arter og naturområder. Disse 

målsætninger kan opstilles som bilag til handleplanen. 

2. Der tilknyttes ekstern ekspertise i form af en faglig følgegruppe, der uafhængigt af 

skiftende forvaltningsmæssige modeluner kan holde kommunen fast på målene. 

3. Der indføjes afsnit om at den overordnede byplanlægning skal understøtte principperne 

om sikring af plads og sammenhæng i byens natur. Dette knyttes til udpegningen af de 

kerneområder og spredningskorridorer, der udgør grundstammen i Grønt Danmarkskort. 

Det i den forrige strategi indgående kort med lokalisering af spredningsbarrierer er også 

relevant inspiration. 

4. Der tilføjes bilag, som konkretiserer planen.  Der er allerede et godt udgangspunkt i den 

forrige handlingsplan, og dette kan opdateres med nyere viden. 



4 
 

Relevante nye bilag er: 

Liste over prioriterede naturområder med høj værdi som kerneområder for biodiversitet. Det er 

for så vidt allerede lavet til brug for den forrige strategi. Arbejdet kan forbedres ved hjælp af bl.a. 

Biodiversitetskortets arts- og strukturindekser og de sammenlignende naturscorer fra Projekt 

LINABY, som omfattede en lang række byparker og bynære naturområder. For hvert prioriteret 

naturområde kan der i næste version identificeres naturværdier, udfordringer og prioriterede 

lister over nødvendige naturforbedrende tiltag. Der kan tages udgangspunkt i den tidligere 

strategi, med nødvendige opdateringer. For eksempel er grønbroget tudse på trods af at være 

nævnt i den tidligere strategi forsvundet fra Valbyparken og Tippen. På den anden side var den 

rige forekomst af flagermus i Vigerslevparken ikke kendt på tidspunktet, hvor den tidligere strategi 

blev udarbejdet. 

Liste over prioriterede arter. Der kan i vid udstrækning tages udgangspunkt i listen fra den forrige 

strategi, som kan opdateres på baggrund af ny viden. Eksempelvis er det muligt, at en tidligere ret 

almindelig paddeart som butsnudet frø er gået tilbage i en grad, så den bør med på listen. Arten er 

siden den første strategi kommet på den nationale rødliste, og jeg har kendskab til tilbagegange i 

udbredelsen andre steder i Hovedstadsområdet. Arten er sårbar over for fragmentering og 

intensivering af vejtrafik.  

Foruden arter der er sjældne på nationalt plan (f.eks. grønbroget tudse) bør artsforvaltningen også 

give høj prioritet til arter, der er truet i bymiljøet, f.eks. hare og pindsvin. Indsatserne skal 

naturligvis afpasses de enkelte arters situation. Det nye forslag til strategi indeholder en liste på 10 

fokusarter, der mere synes at være udvalgt på grund af deres synlighed end på deres behov for en 

særlig indsats. Nogle af disse arter, f.eks. pindsvin, er dog truet i bymiljøet og dermed relevante at 

inddrage i en liste over arter, som skal fremmes gennem målrettede indsatser. 

Hvad angår de 10 udvalgte arter kunne teksten godt tåle en kvalitetskontrol. Der mangler f.eks. 

redegørelse for arternes sårbarhed og de vigtigste trusler. Endnu en gang kan det konstateres, at 

der ikke er skelet til det tidligere dokument, og det store arbejde der blev lagt i dette helt synes 

spildt.  

Eksempelvis havde det været relevant at nævne, at pindsvin trues af stigende trafiktæthed og 

allerede er uddød i store dele af byområdet. Arten findes formentlig primært i tilknytning til 

sammenhængende spredningskorridorer og større naturområder, hvor en del af bestanden ikke 

bliver udsat for den daglige pendlertrafik. Pindsvinet er – i lighed med flere paddearter – dermed 

en god indikator for fragmentering. 

Tilsvarende er en af de helt store udfordringer for gråspurv og mursejler energirenovering, der 

gennemføres uden kendskab til forekomsten af beskyttede reder af sårbare fuglearter. Tilsvarende 

gælder formentlig for skimmelflagermusen, hvor hele den danske bestand antages at overvintre i 

højt betonbyggeri. Relevante sprækker imellem betonblokke og bag facadepaneler tætnes ved 

renoveringen, og nye byggerier udføres med hermetisk tillukkede facadekonstruktioner. Disse 

udfordringer for ”den grå bys” biodiversitet kunne meget passende have indgået i formidlingen. 
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For brunflagermus synes en af de største udfordringer lige nu være forvaltningens egen måde at 

håndtere risikotræer på. 

Disse eksempler illustrerer også, at Kommunens organisation ikke kun fungerer som en potentiel 

forandringens kraft, men også udgør en af de udfordringer, der skal takles for at vende 

supertankeren. 

Det skal heller ikke glemmes, at arter ikke kender grænser – hverken kommunegrænser eller 

matrikelgrænser.  

Et eksempel er bestanden af grønbroget tudse i Københavns nord- og østhavn, som jeg har haft 

lejlighed til at følge igennem over 15 år. Inden for de seneste år har de vigtigste levesteder for 

denne art været at finde på private arealer tilhørende selskabet By og Havn (Nordhavn, Lynettens 

vindmøllepark, Prøvesten) og entreprenørselskabet Skanska (Kløverparken). Den kommunale 

artsforvaltning har derfor været begrænset til at stille vilkår, når ejerne havde behov for konkrete 

tilladelser. I mellemliggende perioder tyder bestandsudviklingen på at ejerne ikke har taget 

relevante hensyn eller i nogle tilfælde direkte har udført handlinger, der skadede bestandene. 

Kommunen har reelt været magtesløs på grund af manglende overblik over udbredelse og 

bestandsudvikling og manglende virkemidler i forhold til grundejerne. Det skal her tilføjes, at 

private grundejere er direkte forpligtet til at sikre beskyttelse af disse arter og deres levesteder via 

bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven – en forpligtelse som alt for ofte overses. 

To af de nævnte bestande af grønbroget tudse er i de allerseneste år uden kommunale hindringer 

blevet nedlagt med bortflytning af individer, som følge af kortsigtede interesser hos ejerne. I den 

samme periode har kommunen arbejdet på en storstilet ”masterplan” for byudvikling, der ikke på 

noget tidspunkt har inddraget forekomst af den sjældne, og arealkrævende paddeart. Det siger sig 

selv, at man ikke kan forene tæt bebyggelse med høj bebyggelsesprocent med en varmeelskende 

dyrearts krav om vidtstrakte lysåbne landskaber og solbeskinnede vandhuller.  

Hvis der på noget tidspunkt igangsættes udarbejdelse af en handlingsplan for arten i Københavns 

Kommune, kan den resterende forekomst meget vel være blevet isoleret i en grad, så de i dag 

eksisterende muligheder for at skabe spredningsmuligheder og levedygtige bestande er forspildt. 

Eksemplet tjener til at illustrere, at en målrettet indsats for biodiversitet skal inddrage alle 

relevante aktører og ikke kun kan ske, hvor det er bekvemt for kommunens forvaltninger selv.   

  

Med venlig hilsen, 

John Frisenvænge 

Perlevej 49 

2650 Hvidovre. 

 

 


