
Københavns Kommune 8. april 2011
Teknik- og Miljøforvaltningen

Bemærkninger til Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Grøn Agenda Sydhavn er uforstående overfor strategiens hovedpointe, nemlig at 
Teknik- og Miljøforvaltningens egne arealer skal prioriteres, både hvad angår 
beskrivelse af naturværdierne, handlingsplaner og projekter. 
Da målet er øget biologisk mangfoldighed i København, bør strategien i stedet tage 
afsæt i en helhedsvurdering af naturens tilstand og potentiale, uden hensyn til formelle 
arealgrænser og ejerforhold. Kun på den måde kan kommunens sparsomme resurser 
finde optimal anvendelse.         

I forlængelse af ovennævnte savner vi en gennemgang af hovedstadens få egentlige 
naturområder, eksempelvis Vestamager og Sydhavnstippen, med henblik på en 
vurdering af disses langsigtede betydning for biodiversiteten i Københavns Kommune, 
herunder naturområdernes samspil med parker, kirkegårde, private haver, byrum etc.   

Grøn Agenda Sydhavn har følgende konkrete forslag til strategien:

s. 4 (Indledning)
Vi finder det stødende at forvaltningen ikke i indledningen giver en forklaring på de fire 
års forsinkelse på strategien, jf. BR-vedtagelsen i 2005 om udarbejdelse af en strategi 
for biologisk mangfoldighed inden 2007 (Københavnernes grønne regnskab, s. 12). I 
Københavns Agenda 21-plan 2008-2011 blev fristen skubbet til senest 2009.

s. 12 (Sammenhæng i naturen – grønne spredningskorridorer)
Som potentiel spredningskorridor foreslår vi tilføjet endnu en, nemlig det grønne strøg 
Karens Minde og Sjælør boulevard, som forbinder Sydhavnstippen og Vestre 
Kirkegård.

Begrundelse: Sydhavnstippen, Karens Minde, og de mange omkringliggende 
kolonihaveforeninger (og Valbyparken), rummer trods årtiers tilbagegang stadig mange 
fredede dyrearter. Alene på Karens Minde eller i de nærliggende haveforeninger er der 
de seneste 3-4 år observeret snog, markfirben, hugorm, lille vandsalamander, 
skrubtudse, pindsvin, ræv, egern, brunflagermus, skimmelflagermus, spidssnudet frø, og 
skovhornugle (par med unger). Mange af disse arter er alvorligt truet af udryddelse, 
godt hjulpet på vej af kommunens to nye byggerier i naturområdet Karens Minde.  
På Sydhavnstippen eller i den nærliggende haveforening er de ovennævnte arter 
ligeledes observeret (bortset fra hugorm og spidssnudet frø), tillige med lækat, tårnfalk 
(fast to ynglende par), isfugl, fjeldvåge (fast vintergæst), musvåge (periodevis) og grøn 
frø. De habitatbeskyttede havfugle i Kalveboderne ser vi bort fra i denne sammenhæng.

Den grønne korridor mellem Sydhavnstippen og Vestre Kirkegård er afbrudt af især to 
barriere: godsbanen nord for Sydhavnstippen og Ellebjergvej/P. Knudsens Gade.      



Til orientering er Københavns Kommune i Kalvebodkilefredningen udpeget som 
plejemyndighed for den fredede del af Sydhavnstippen.

s. 14 (kort)
Ovennævnte spredningskorridor og de to nævnte barriere foreslås indtegnet på kortet.

s. 61 (Vestre Kirkegård)
Værdier og potentiale: Der er en fast bestand af ynglende skovhornugler.

s. 53 (Amager Fælled)
Forslag til tiltag: Betonkanterne langs Den landskabelige kanal (med udløb i 
Grønsjordssøen) fjernes og der etableres naturligt fald ned mod vandkanten. Kanalen 
levendegøres mht. plante- og dyreliv. 
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