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Bemærkninger til ”Forslag til Københavns Agenda 21-plan 2008-2011”

Det Grønne Knæ finder at forslaget til Agenda 21-plan på mange områder berører centrale 
problemstillinger for naturbevarelse og udvikling i København, f.eks under punkterne Byens vand, 
Byens grønne områder, forankring af miljøarbejdet lokalt og natur- og miljøformidling.

På verdensplan er der stigende opmærksom på betydningen af natur for større byers klima og 
befolkningens velbefindende. Øget beplantning i bymiljø virker stabiliserende på byers klima, og 
grønne områder påvirker helsetilstanden i befolkningen positivt, både fysisk og psykisk. Dette 
berøres i forslaget til Agenda 21-plan, men vi finder ikke at de konkrete målsætninger omkring 
udvikling af grønne områder og natur vil bringe København i verdensklasse på området. Og vi 
finder at mere konkrete og ambitiøse mål for udbygning er nødvendige for at bringe København til 
at blive miljømetropol, samtidig med indarbejdelse af procedurer der løbende at sikre opfølgning og 
udviklingen i forhold til målene.

Agenda 21 plan-forslaget belyser centrale natur- og mangfoldighedsproblemstillinger, f.eks i 
forbindelse med den tilbagevendende forurening af Kalveboderne fra Harrestrup Å. Men vi finder 
ikke at problemstillingerne er beskrevet tilstrækkeligt specifikt og løsningen ikke tilstrækkelig 
visionær. Vi kunne tænke os at konsekvenserne af forureningen blev forklaret mere direkte, f.eks i 
forhold til at vintergæstende fugle i perioder trækker væk p.g.a. forureningen fordi den ødelægger 
deres fødegrundlag. Visionen kunne være at der ikke sker tilbagevendende forurening som bevirker 
at fugle ikke trækker væk af den grund.

Vi finder at forslaget nævner en række vigtige lokaliteter. Men Kalvebodkilefredningen og EU 
fuglebeskyttelsesområde nr 111 med det tilgrænsende naturområde Tippen i Københavns Sydhavn 
nævnes ikke.

Tippen hører til de få områder i kommunen med egentlig natur relativt tæt på centrum. Tippen er et 
unikt stykke bynærnatur med meget høj biologiske mangfoldighed set i Københavnsk målestok og 
med direkte anknytning til havbugt. Man kan opleve mange almindelige danske fugle og ind 
imellem også nogle sjældnere. Her findes mange slags planter insekter og sommerfugle, snoge og 
padder, og masser af mus, der giver føde til rovfugle og ræve. Tippen har en særlig vigtig biologisk 
funktion for rastende fugle på træk og som lejlighedsvis tilflugtssted for sjældnere fugle fra 
Vestamager og Saltholm. Tippen har stor rekreativ værdi og den er let tilgængeligt i cykelafstand 
for mange københavnere, specielt fra Vesterbro, Indre By og Valby. Området er særdeles velegnet 
til naturformidling for alle grupper, formidling som varetages i dag af forskellige agendagrupper og 
foreninger, men som har et langt større potentiale.

Vi finder det af stor betydning at naturen bevares og udvikles alle steder i København, og konkret at 
udviklingen også målrettes i forhold til Københavns Sydhavn. Dette kan også begrundes med de 



mange nye beboere i havneområdet omkring det nye Sydhavn og som tilbud til borgere på specielt 
Vesterbro, der har mangel på grønne områder og ikke mindst natur. Eftersom det er svært i 
væsentlig grad at løfte niveauet for grønne områder og i særdeleshed for natur på Vesterbro, vil det 
være oplagt at satse på at styrke eksisterende områder og udbygge grønne cykelforbindelser fra 
Vesterbro til Sydhavnen. Vi finder at naturpleje og udvikling af Tippen og gode grønne 
cykelforbindelser fra Vesterbro til Valbyparken og Tippen vil være oplagte nævne som konkrete 
mål i Agenda 21 planen.

Alt i alt støtter vi visionerne om at bevare og beskytte eksisterende naturværdier og øge den 
biologiske mangfoldighed, og samtidig udbygge rekreative og oplysende anvendelser af 
bynærnatur. Den nemmeste og billigste måde at opnå mere bynærnatur og øje mangfoldigheden i 
kommunen vil det være at sikre og udvikle de områder der findes, samtidig med at 
mangfoldigheden søges styrket andre steder. Derfor mener vi at kommunen konkret skal arbejde for 
at bevare og styrke den natur, der allerede findes, bl.a. på Tippen.
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