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Høringssvar vedr. Plads til naturen - strategi for biologisk
mangfoldighed
Vesterbro Lokaludvalg er glade for, at der nu kommer en strategi for
biologisk mangfoldighed i København.
Strategien rummer forslag til en lang række gode tiltag både i parker
og med ved medtænkning af biologisk mangfoldighed i for eksempel
byudviklingsområderne.
Særligt kapitel 4, der opremser generelle tiltag, der kan øge den
biologiske mangfoldighed, giver et godt overblik over eksisterende
muligheder, og hvor enkle nogle af dem faktisk er.
En strategi for alle – ikke kun Teknik- og Miljøforvaltningen
Med ovenstående in mente finder vi det særdeles uambitiøst, at
strategien i den grad koncentrerer sig om de områder, som Teknik- og
Miljøforvaltningen selv plejer. Foreløbig at nøjes med ”at fremme
viden om biologisk mangfoldighed” hos grundejere, virksomheder og
oven i købet de andre af Københavns Kommunes forvaltninger, gør i
vores øjne planen til en strategi for Teknik- og Miljøforvaltningens
områder og ikke til en plan for hele København.
Man kunne i stedet vælge at bruge strategien offensivt ved for
eksempel at indgå lokale partnerskaber for grønne korridorer og ved
at bruge de kommende års træplantningstiltag målrettet private
grundejere aktivt i arbejdet for biologisk mangfoldighed.
I forbindelse med samme træplantningstiltag, kan man satse på at
finde flere områder til mere sammenhængende beplantninger som
supplement til rækker af vejtræer. Det kan f.eks. være gadebede.
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Spredningskorridor og biodiversitet
Lokaludvalget ser meget positivt på forslaget om en potentiel
spredningskorridor fra Reventlowsgade til Enghave Stations forplads,
Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

og vi finder det naturligt, at en sådan korridor søges forlænget helt til
Vestre Kirkegård ad Vester Fælledvej og Vestre Kirkegårds Allé og
fra Vestre Kirkegård videre til Valbyparken. Den kan suppleres med
træbeplantning fra søerne, ned gennem Teaterpassagen, Over
Vesterbros Torv og Eskildsgade, gennem Skydebanehaven og herfra
ned til sønder Boulevard.
Det er ligeledes en vigtig pointe, at naturen i rangerterrænet ved
Vasbygade bør bevares. I det hele taget bør baneterrænet mellem
Vesterbro og Sydhavn udvikles til et grønt område med muligheder
for øget biodiversitet i samspil med offentlige rekreative
udfoldelsesmuligheder.
Øvrige kommentarer
Desuden har vi følgende bemærkninger til såvel de generelle som de
områdespecifikke generelle tiltag
• God idé at prøve at begrænse fodringen af ænder - og af andre
fugle for den sags skyld. Vi vil gerne foreslå Enghaveparken
som et fokusområde for en sådan indsats. Vandet i parkens
dam er decideret grønt. Det vil være en god idé at inddrage
skoler i en sådan kampagne, og man skal være opmærksom, at
det for nogle mennesker kan være meget følsomt at
problematisere andefodring.
• Listen over velegnede områder til storbyhaver kan fint
udvides. Vi vil på Vesterbro nævne Bevtoft Plads (som ligger
hvor Bevtoftgade udmunder i Enghavevej).
• Vi undrer os over den meget fåmælte opremsning af værdier
og potentialer på Vestre Kirkegård. Vi kan nævne, at
kirkegården er hjemsted for flere af de prioriterede arter, bl.a.
egern og flagspætte og desuden gærdesmutte og træløber.
• Vi vil foreslå, at nattergalen tages med på listen af prioriterede
arter. Den er særdeles formidlingsegnet og et markant indslag
for dem der oplever den.
• Vi vil foreslå, at man er opmærksom på at store gamle træer på
byens pladser kan være et værdifuldt og også populært bidrag
til byens natur; de udgør små biotoper i sig selv og kan fungere
som yderligere naturtrædesten sammen storbyhaverne
• Vi vil pege på, at baneskråninger rummer stort potentiale for at
styrke naturkvaliteten. Vi er klar over at det ikke er områder
som Center for Park og Natur selv forvalter, men man kan med
fordel indgå i partnerskab med BaneDanmark for at fremme
planens gode principper for styrkelse af biodiversiteten
• Vi vil opfordre til, at havneløbet (inklusiv de få steder hvor der
er eller kan etableres bredder) medtænkes i
biodiversitetsplanen. Igen er vi klar over at vandet ikke
forvaltes af CPN og igen vil vi opfordre til at indgå i
partnerskaber.
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•

Vi vil ligeledes opfordre til, at Københavns Kommune
arbejder frem imod at skabe en urban nationalpark i
samarbejde med Frederiksberg Kommune. Den kan bestå af
området fra Frederiksberg Have, Søndermarken og evt.
Solbjerg Kirkegaard over mod havnen via området Vestre
Kirkegaard, banegraven og Carlsberg, over til Otto Bussesvej
og den del af DSB-arealet over til havnen bag Vasbygade.
Siden sidst i ’90erne har Sverige og Finland udviklet Urbane
Nationalparker. Formålet med de finske urbane nationalparker
er ’at bevare og udvikle skønheden i kultur- og
naturlandskabet, historiske kendetegn og bymæssige, sociale,
rekreative eller andre særlige værdier i byzonen’. Det sker i et
samarbejde mellem kommuner og det finske
miljømininisterium på kommunernes initiativ.

Venlig hilsen
Niels Vestergaard
Formand
Vesterbro Lokaludvalg
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