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Vedr. høringssvar fra Grøn Agenda Sydhavn til Plads til Naturen – Strategi for 
Biologisk Mangfoldighed

Kære Grøn Agenda Sydhavn

Vi takker for høringssvaret. Vi sætter stor pris på de gode råd vi får. Sammen kan vi få 
sat endnu mere fokus på - og opfordre politikerne til at prioritere biologisk 
mangfoldighed.

Svar på kommentarer i høringssvaret:

Vi er kede af at Grøn Agenda Sydhavn er af den opfattelse, at strategiens hovedpointe 
kun er at varetage den biologiske mangfoldigheds interesser indenfor Teknik- og 
miljøforvaltningens egne arealer. Som vi beskriver først i strategien:

”Forvaltningen arbejder på at få udbredt kendskabet til arbejdet med biologisk 
mangfoldighed og bevarelsen af den, først i Teknik- og Miljøforvaltningen senere i 
resten af kommunens forvaltninger. Ud fra en økonomisk betragtning har forvaltningen 
i første omgang valgt at fokusere på, hvordan den biologiske mangfoldighed kan 
bevares og udbygges i forvaltningens ressortområde på land. Forvaltningen vurderer at 
man her vil kunne høste en stor effekt med få ressourcer. På længere sigt vil 
forvaltningen arbejde på at strategien for biologisk mangfoldighed udbygges til at 
dække både land- og vandområder og omhandle alle forvaltninger, private grundejere, 
boligforeninger mv.”

Vi har valgt i første omgang at tage udgangspunkt i de arealer som administreres af 
Teknik- og Miljøforvaltningen, fordi det er lettere, at fortælle andre hvordan de skal 
gøre, når man selv gør det. Strategien skal være ambitiøs og realistisk. 

Svar på kommentarer i høringssvaret:

Indledning
Strategi for biologisk mangfoldighed lod vente på sig:

I 2000 indledte Københavns kommune et samarbejde med andre kommuner under 
navnet Dogme 2000. Dette udviklede sig, men trods at der helt fra start var et ønske om 
at bevare den biologiske mangfoldighed, var der et klart fokus på miljøarbejdet. Dette 
medførte at man i 2008/2009 måtte erkende, at man havde behov for en selvstændig 



naturgruppe under Green Cities (det daværende Dogmesamarbejde). Først i 2009 havde 
København fået udpeget relevante medarbejdere og allieret sig med andre 
naturforvaltere i andre Green Cities kommuner. Siden dette samarbejde er blevet 
etableret, har Københavns Kommunes naturforvaltere (naturteamet) for alvor fået 
hjemmel og politisk medvind til at bruge ressourcer på biologisk mangfoldighed. Først 
fra 2009 blev naturen også omfattet miljøledelsessystemet, således at vi årligt bliver 
testet på at der hele tiden sker forbedringer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2010 fundet pengene til, at kunne udarbejde en 
teknisk rapport, som kunne danne grundlag for en seriøs strategi.

Endelig kunne naturteamet, få midler til at søsætte det projekt, der havde været i 
støbeskeen siden starten af 2000. Naturteamet har med strategien sikret sig, at vi holder 
trit med de øvrige Green Cities kommuner, og at der hele tiden vil ske forbedrende 
tiltag for Københavns natur. Der jo i den sidste ende er i politikernes og borgernes 
hænder!

s. 12 og 14
Forvaltningen vil indarbejde forslaget om en spredningskorridor fra Karens Minde til 
Vestre Kirkegård i strategien og det samme med de nævnte spredningsbarrierer. 
Forslaget indtegnes på kortet over spredningskorridorer med barriere. Vi takker for 
forslaget.

s. 61
Skovhornugler tilføjes til værdier og potentialer for Vestre Kirkegård. Vi takker for 
samtlige observationer der er beskrevet i høringssvaret.

s. 53
I 2014 skal der laves en revideret udgave af udviklingsplanen for Amager Fælled. Her 
vil relevante foreninger og interesseparter blive inviteret med i brugerrådet, som skal 
drøfte forslag til nye tiltag i Naturområdet. Den landskabelige kanal er ejet af Ørestad 
Vandlaug, som står for drift og fornyelse af kanalanlæg i Ørestad.

Med venlig hilsen
Naturteamet i Teknik- og Miljøforvaltningen
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