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Offentlig høring for Plejeplan for delområde 2, 3, & 4 på Kalvebod Fælled 2018-2022 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har gennemgået materialet i forbindelse med den offentlige 

høring for Naturstyrelsens plejeplan 2018-2022 for områder af Kalvebod Fælled og har følgende 

bemærkninger hertil: 

CPH er som flyvepladsoperatør forpligtet til, i henhold til EU forordning 139-2014, at vurdere faren 

for sammenstød med dyr på og omkring flyvepladsen. Ydermere skal CPH underrette den relevante 

myndighed, hvis en vurdering af dyrelivet tyder på, at der er forhold i flyvepladsens omgivelser, der 

øger faren for sammenstød med dyr.  

Som udgangspunkt udgør fugle på og i nærheden af en flyveplads en potentiel risiko for 

flyvesikkerheden i form af kollision mellem en fugl og et luftfartøj (birdstrike). Det samme gør sig 

gældende for naturområder i nærheden af en flyveplads, da disse generelt tiltrækker fugle og vildt. 

CPHs tilgang til WHM er, at alle forvaltningstiltag skal være datadrevne og altså direkte målrettet 

fuglearter og/eller områder, som udgør en reel risiko for birdstrikes. Det er derfor afgørende, at hver 

enkelt fugleart eller naturområde først risikovurderes individuelt og derefter anskues som en del af 

en større helhed. 

I CPHs WHM strategi arbejdes der bl.a. med at udarbejde langsigtede forvaltningstiltag, dvs. 

flyvepladsen og nærområdet gøres mindst muligt attraktivt for fugle på lang sigt, bl.a. ved at fjerne 

deres fødegrundlag og skabe dårlige ynglebetingelser. En konkret del af strategien er at udnytte 

nogle af de naturområder med jagtfred, der er i Københavns Lufthavns nærzone (>2km), som 

refugier for fugle. Fremfor at have fugle i den umiddelbare nærhed af lufthavnen (0-2km), feks. på 

de omkringliggende landbrugsarealer, hvor de kan foretage uønskede lokale træk på tværs af 

lufthavnen, ”skubbes” de ud i refugierne, hvor der er gode føderessourcer og fred. Dermed får 



  

   

fuglene deres behov dækket lokalt i refugiet og behøver ikke foretage træk væk fra området, som 

eksempelvis kunne medføre bevægelser på tværs af lufthavnen eller dennes flyvekorridorer. Lokale 

bevægelser indenfor naturområdet vil som udgangspunkt være ved en så lav højde, at det ikke vil 

karambolere med flytrafikken.  

Konkret anses Kalvebod Fælled som et refugium for trækkende grågæs og bramgæs. Under forårs- 

og efterårstrækkene til og fra gæssenes ynglepladser i Nordskandinavien, Baltikum og Sibirien, 

passerer de forbi Københavns Lufthavn. Mange af disse gæs raster i området omkring lufthavnen, 

og her er det at fortrække, at så mange gæs som muligt vælger at raste på Kalvebod Fælled, fremfor 

på landbrugsarealerne i lufthavnens umiddelbare nærhed. Opholder gæssene sig på Kalvebod 

Fælled vil de have gode forhold for at søge føde helt lokalt og omfanget af fødesøgningstræk ud af 

området anses dermed for at være minimalt.              

At anskue Kalvebod Fælled som et refugium for uønskede fuglearter er en del af en omfattende 

strategi for gæs, som indbefatter forvaltningstiltag på flere niveauer; bl.a. CPH’s involvering i det 

internationale arbejde under ’Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory 

Waterbirds’ (AEWA), hvor der udarbejdes internationale forvaltningsplaner for grågås og bramgås, 

men henblik på at reducere de samfundsmæssige udfordringer disse bestande udgør bl.a. mod 

luftfart, landbrug og biodiversitet, på tværs af de påvirkede lande. Lokalt har CPH sikret, at der i 

Dragør og Tårnby kommuner må reguleres bramgås, grågås og canadagås hele året rundt af hensyn 

til flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn. Dette tiltag er bl.a. for at gæssene bliver forstyrret i 

områderne i den umiddelbare nærhed af lufthavnen og dermed vælger at opholde sig i refugierne, så 

som Kalvebod Fælled.  

Som allerede nævnt er CPHs tilgang til WHM, at strategier og forvaltningstiltag skal være 

datadrevne og afspejle det aktuelle risikobillede fugle og vildt udgør, og da fugleadfærd er 

dynamisk og kompleks, har CPH netop indkøbt en 3D fugleradar, som gør det muligt at indsamle 

omfattende data for fuglebevægelser i Københavns Lufthavns nærzone 24/7. Dermed kan CPH 

kontinuerligt monitorere og vurdere, hvorvidt fugletiltrækkende anlæg i nærzonen medfører en 

risiko for flyvesikkerheden bl.a. i form af fugle der udfører en uhensigtsmæssig adfærd. 

’CPH Wildlife Community Management Forum’ (CWCM) har til formål at skabe en platform for 

forvaltning af fugle og vildt i Københavns Lufthavns nærzone, der potentielt udgør en risiko for 

flyvesikkerheden. I CWCM sidder repræsentanter fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 

Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og CPH. CPH vil løbende holde medlemmerne 



  

   

af CWCM opdateret omkring risikobilledet i nærzonen, på baggrund af radarmonitoreringen og 

andet relevant data, bl.a. fuglebevægelser i og omkring refugierne, deriblandt Kalvebod Fælled. 

Skulle data påvise, at der er opstået forhold i Kalvebod Fælled (eller andre områder), som medfører 

en øget risiko for birdstrikes i København Lufthavn, da vil CPH forelægge dette for CWCM med 

det formål, at der udarbejdes og iværksættes forvaltningstiltag der kan reducere den påviste risiko, 

med henvisning til fredningen af Kalvebodkilen fra 1990, hvori Miljøministeriet tillægges 

beføjelser til at tillade foranstaltninger til bekæmpelse af fuglelivet af hensyn til flyvesikkerheden i 

Københavns Lufthavn.   

Giver dette høringssvar anledning til spørgsmål, da er Naturstyrelsen velkommen til at kontakte 

CPH’s Wildlife Hazard konsulent Camilla Rosenquist på tlf. 31 47 08 58, eller mail: 

camilla.rosenquist@cph.dk. 

 

Med venlig hilsen  

 

Kristian Durhuus 

COO 
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 Sagsnr.:[Sagsnr.]  

Dato:09-04-2018 

Sagsbehandler: jedi 

 

Høringssvar vedr. udkast til plejeplan for Kalvebod Fæl-

led 

Naturstyrelsen har med mail af den 15. februar 2018 udsendt et ud-

kast til plejeplan for Kalvebod Fælled i høring. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har følgende bemærkninger af gene-

rel karakter: 

Vi konstaterer indledningsvis, at plejeplanen er en udmøntning af den 

gældende fredning fra 1990, og at arealerne i øvrigt har været udpe-

get som EF-Fuglebeskyttelsesområde siden 1983.  

I fredningen fra 1990 er bl.a. fastsat, at miljøministeriet har beføjelser 

til at tillade foranstaltninger til bekæmpelse af fuglelivet af hensyn til 

flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn. Det fremgår af plejeplanen, 

at tiltag i området skal gennemføres med respekt af reglerne for fly-

vesikkerhed i samarbejde med luftfartsmyndigheden og CPH. 

TBST skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at CPH, Naturstyrel-

sen, Miljøstyrelsen m. fl. har nedsat et kontaktforum, CPH Wildlife 

Community Management Forum, med det formål at skabe en platform 

for forvaltning af fugle og vildt i Københavns Lufthavns 13km zone, 

der potentielt udgør en risiko for flyvesikkerheden. 

TBST vil forbeholde os muligheden for at kunne drøfte forhold vedr. 

plejeplanen, såfremt oplysninger fra radarovervågning af fugle, bird 

strike statistik eller andre fagligt velbegrundede forhold kunne indi-

kere en forøget risiko for flyvesikkerheden som følge af fuglelivet i 

Kalvebod Fælled. 

Med venlig hilsen 

 

Jens Erik Ditlevsen 

Email: jedi@tbst.dk  
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           Jonstrup 8. april 2018 

 

Til Naturstyrelsen Hovedstaden. 

HST@nst.dk 

 

Dansk Botanisk Forening skal hermed indgive høringssvar til forslag til ”Plejeplan for delområde 2, 3 & 4 på 

Kalvebod Fælled”. 

I teksten nedenfor er tekst i kursiv kopieret direkte fra udkast til plejeplan. 

 

Zone 3.1 

Alle arealer i zone 3.1 overlades til naturlig tilgroning og friholdes derfor for kreaturgræsning. 

Dansk Botanisk Forening vil gerne minde om, at bovinae-græsning i skov er naturligt og har eksisteret i 

millioner af år. Ved landbrugets indførelse i vores del af verden for ca. 6000 år siden blev de store vilde 

græssende okser erstattet af domesticerede kreaturer. Skov uden kreaturgræsning har kun eksisteret siden 

1805. En skov uden kreaturgræsning er derfor unaturlig tilgroning. Der er intet biologisk argument for at 

friholde en skov for naturlig kreaturgræsning. Græsningsarealerne i zone 3.2 kan med stor fordel hegnes 

sammen med hele dette område. 

 

Zone 3.3 

I bræmmen mod Ørestad Syd er der fokus på de rekreative udviklingsområder. Her kan der etableres et 

antal tværgående stier der forbinder den nye bydel med Kanonvej. Det skal også være muligt, at rydde 

selvgroet krat og skov, og etablere åbne fælleder og etablerer publikumsfaciliteter herunder bålhuse, 

naturlegeplader og lignende. I forbindelse med Naturpark Amager projektet kan der etableres 

hovedindgange der forbedre og udvider befolkningens mulighed for at opleve området. Det må forventes at 

området vil blive intensivt benyttet i takt med at hele Ørestad Syd bliver fuldt bebygget og beboet. 

 

Vegetationsplejen nedprioriteres i delområdet da området rummer store rekreative 

udviklingsmuligheder. 

 

De tiltag der bliver enighed om i regi af Naturpark Amager om udvikling af byranden, kan etableres i 

delområdet, f.eks. opholdsarealer, åbne fælleder, naturlegepladser, hovedindgange ved Asger Jorns Alle 

og Arenakvarteret, bålhuse m.m. (bilag 3) 

 

Zone 3.3 omtales som byranden og planlægges omdannet til nærrekreativt byområde, hvor de rekreative 

udviklingsmuligheder vil blive vægtet højt. Der nævnes opholdsarealer, åbne fælleder, naturlegepladser, 

nye hovedindgange, bålsteder og bålhuse. Dette lyder tilforladeligt, hvis det ikke var fordi, hele området 

(ca. 26 hektar) er § 3-beskyttet mose/strandeng af god naturkvalitet. Det er ikke muligt at anlægge nogen 
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af ovennævnte faciliteter i det § 3-beskyttede område uden, at det betyder en markant tilstandsændring af 

de beskyttede naturtyper. I udkastet skrives der også om dette område: ”Vegetationsplejen nedprioriteres i 

delområdet, da området rummer store rekreative udviklingsmuligheder.” Med andre ord: En 

tilstandsændring, der på sigt betyder nedlæggelse af ca. 26 hektar beskyttet natur af god naturkvalitet. 

 

Området er § 3-beskyttet og rummer store botaniske værdier. En sådan prioritering vil være en aktiv 

tilstandsændring af området og vil derfor kræve dispensation. At området har god naturkvalitet kan ikke 

komme som en overraskelse for Naturstyrelsen, da der på plejeplankortet fra 2004 (høringsmateriale) er 

anført bakke-nellike, kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt fra netop dette område. Området er også blevet 

kortlagt detaljeret af kommunen i sommeren 2016 i forbindelse med Naturstyrelsens ulovlige deponi af 

15.000 kvadratmeter affaldsjord i dette område. Denne foreslåede planlægning for zone 3.3 vil være en 

ulovlig tilstandsændring af det beskyttede naturområde, hvor væsentlige naturværdier vil gå tabt, såfremt 

det planlagte gennemføres. 

 

Rekreative interesser er ikke en gyldig dispensationsgrund jf. vejledning til naturbeskyttelseslovens § 3: 

”Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med 

mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens § 65, stk. 3. De 

beskyttede naturtyper har alle deres særlige karaktertræk og bør ud fra en naturbeskyttelsesmæssig 

synsvinkel normalt bevares i videst muligt omfang.  

Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer 

tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i modstrid med ønsket om at 

opretholde de pågældende naturtyper som sådanne. Reglerne er under ét udtryk for en generel 

samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes og ikke løbende forringes. Det er 

således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, 

at et indgreb finder sted jf. MAD2004.1096. For at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, 

må der tillige enten være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden 

særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af 

tilstanden i området jf. MAD2000.1105.” 

 

Naturstyrelsen er forpligtet til at passe på naturværdierne. Der er her reelt tale om nedlæggelse af 

beskyttet natur af god kvalitet ved etablering af de foreslåede intensive rekreative faciliteter, der har 

karakter af bypark. De beskrevne faciliteter hører i dette omfang ikke hjemme i et beskyttet naturområde. 

De kan med fordel anlægges inden for byzonen, hvor en bypark retmæssigt hører hjemme. 

 

Ingen - udover By & Havns landskabsarkitekter - har efterspurgt omdannelse af vild natur til intensivt 

byparkanlæg. Tværtimod var der mange borgere, som under Naturstyrelsens borgermøder har gjort 

opmærksom på, at den almene borgers naturoplevelse vil blive ødelagt, hvis overgangen mellem natur og 

by udviskes.  

 

EU-habitatnatur 

EU-habitatdirektivet har til formål at opretholde og genoprette en “gunstig bevaringsstatus”, dvs. en 



naturlig og stabil udbredelse af de naturtyper og arter, der er omfattet af direktivet. Ifølge habitatdirektivet 

er den danske stat således forpligtiget til at iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger (pleje), af 

hensyn til naturtypen atlantisk strandeng på Kalvebod Fælled, som habitatområdet er udpeget for at 

beskytte. Herunder skal det sikres, at der undgås forringelser af områdets strandengsnaturtype og 

levestederne for de fuglearter, som EF-fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte. 

 

Inddragelse af strandengsarealerne i zone 3.3 til rekreativt brug vil være i strid med målet om at sikre 

udbredelsen af strandeng inden for Natura 2000-området, som Natura 2000-planen foreskriver. 

 

Området har samme historik og vegetationssammensætning som habitatnaturtypearealerne vest for 

Kanonvej. Den eneste forskel er, at arealet vest for Kanonvej har været græsset siden midten af 80'erne. 

Denne forskel er ikke nok til, at de to områder kan kategoriseres som forskellige naturtyper. Området øst 

for Kanonvej tilhører derfor også habitatnaturtype Strandeng, selvom den ikke er kortlagt som sådan. 

Arealet er habitatområde, så den manglende kortlægning skyldes, at området må være overset i seneste 

kortlægning.  

 

At arealinddrage ca. 26 ha habitatnaturtype 1330 Strandeng til intensivt rekreativt anlæg med karakter af 

bypark vil kræve en væsentlighedsvurdering jf. habitatbekendtgørelsen § 6, stk. 1. En 

væsentlighedsvurdering skal foretages af biologisk fagligt kvalificerede personer, da det offentlige er 

forpligtet til at træffe afgørelser på et oplyst grundlag. At benytte fagligt ukvalificeret personale, så som 

vildtkonsulenter, til at foretage komplekse biologiske vurderinger er i strid med forvaltningsrettens 

officialprincip. 

 

Brugernes ønsker 

Københavns Universitet har i 2014 gennemført en præferenceundersøgelse på Kalvebod Fælled. 

Undersøgelsen viste, at publikum generelt er tilfredse med områdets store åbne vidder med græssende 

kvæg og naturværdier (96% er tilfredse eller meget tilfredse med området). En del af de adspurgte - især 

motionister og gående - var utilfredse med de store indhegnede områder og manglen på naturstier. 

 

En fjernelse af det ydre hegn vil betyde, at de mange indre hegn er nødvendige af hensyn til græsningen. 

Beholder man derimod det ydre hegn, kan man pille de indre ned og have helårsgræssende dyr til at gå 

over det hele. Det vil være helt i tråd med brugernes ønsker jf. ovenstående undersøgelse. Det eneste sted, 

hvor det ydre hegn reelt er en barriere for menneskers færden er langs Ørestad Syd. Her kan man let 

etablere en låge for hver 100 meter og dermed få samme lette adgang, som hvis hegnet var helt væk. Til 

sammenligning er der meget langt mellem lågerne i Dyrehaven, men alligevel er der vel ingen, der kræver 

hegnet nedlagt her. 

 

Dansk Botanisk Forening vil minde Naturstyrelsen om, at der på det to seneste afholdte borgermøder har 

været stor folkelig modstand mod nedlæggelse af det ydre hegn og generel nedbrydning af grænsen 

mellem by og natur. 



 

Nye stier 

Anlæg af stier i § 3-beskyttet natur kræver dispensation. De bør anlægges som trampestier eller board 

walks i vådområder, hvorved hydrologien kan udfolde sig uændret. Stiforløbene bør tilpasses på en måde, 

så anlæggelsen ikke skader botaniske værdier. 

 

Nye grøfter i zone 3.3 

De grøfter der modtager overfladevand fra Ørestad Syd kan omlægges i perioden, så de dels får et mere 

naturligt forløb, og del gøres betydeligt lavere og bredere, til gavn for flora og fauna. 

 

Nygravning af grøfter, som det på ulovlig vis skete i 2016, vil have en drænende effekt på det § 3-

beskyttede område. Ligeledes vil det næringsstofbelastede overfladevand fra Ørestad Syd forurene de 

sårbare og næringsfattige habitatnaturtyper i området, hvis vandet oversvømmer terrænet. Dette vil kræve 

§ 3-dispensation og en væsentlighedsvurdering jf. hab.bkg. § 6, stk. 1. 

 

Nye paddehuller ved Naturcenteret 

Såfremt Naturstyrelsen vurderer, at der er behov for at udvide antallet af paddehuller ved Naturcenteret til 

undervisningsbrug, er området mellem Kanonvej og Granatvej velegnet, og der kan i perioden anlægges 1-2 

nye huller. 

 

Det bør foretages grundige botaniske undersøgelser og overvejelser, før der etableres paddehuller i dette 

område. Området er en del af de sidste rester af det oprindelige store strandoverdrev, der løb ned langs 

Amagers vestkyst (Gammel Amager Fælled). Der er derfor potentielt store botaniske værdier i området. 

Byranden 

Naturparkplanens (bilag 5) ide om byranden, med etablering af faciliteter der understøtter den rekreative 

brug af det fredede område kan iværksættes i planperioden. 

 

Dansk Botanisk Forening mener, at planen om Byranden generelt er stærkt bekymrende og et udtryk for 

manglende forståelse for naturbeskyttelse, naturværdier og borgernes ønsker. Der er reelt tale om 

udvidelse af byen ud i naturen, selvom det i Naturparkplanen er forsøgt at lyde som om, det ikke sker. 

Naturparkplanen har da også tydeligt modstridende udmeldinger. I samme afsnit om Byranden, står der: 

 

”Her kan der tænkes i at placere aktiviteter, der benyttes af mange mennesker, og som kan styrke områdets 

potentialer for at understøtte sundhed, klimatilpasning eller mere bynatur og øget biodiversitet. … Grænsen 

mellem Naturparken og byen ligger fast, så byen vil ikke vokse ind i Naturparken. Samtidig er det afgørende 

for oplevelsen af bykanten, at kontrasten og den skarpe overgang mellem by og natur fastholdes, selv om 

tilgængeligheden til aktiviteterne i Naturparkens bynære arealer øges.” 



 

Dette lyder meget fint, men det klinger hult, når man videre kan læse, at man allerede er i gang med at 

fjerne det ydre hegn, som er en forudsætning for græsning. En fjernelse af hegnet vil i sig selv betyde en 

tilstandsændring af beskyttet natur, da dåvildtgræsningen vil ophøre. Dertil vil de omfattende planlagte 

rekreative faciliteter betyde en markant tilstandsændring. Dels som følge af selve de nye anlæg og dels som 

følge af de planlagte intensive publikumsaktiviteter, der ikke vil kunne foregå i de eksisterende naturtyper 

uden, at disse nedlægges. Etablering af intensive rekreative anlæg i den såkaldte Byrand og efterfølgende 

nedlæggelse af beskyttet natur samme sted vil uden tvivl betyde en udvidelse af byen ud i naturen på 

naturens bekostning. Altså det stik modsatte af, hvad Naturparkplanens pæne ord lover. 

 

Dansk Botanisk Forening forholder sig undrende over for, hvordan de nævnte aktiviteter skulle kunne 

styrke biodiversiteten i Byranden. Der er ikke en eneste af Naturparkplanens målsætninger eller indsatser, 

der handler om natur eller biodiversitet. Tværtimod er der rigtig mange af målsætningerne og indsatserne, 

der vil betyde en direkte forringelse af naturtilstanden og nedlæggelse af naturområder på Kalvebod 

Fælled. 

 

Strandoverdrevet i øst 

Af æstetiske grunde bevares vegetationen af tjørn i et smalt bælte langs Kanalvej. 

 

Det burde vel også være af biologiske grunde. Hvidtjørn er en hjemmehørende blomstrende busk med 

rigtig mange tilknyttede følgearter. Hvidjørn vokser naturlige på overdrev og hører derfor til naturtypen. 

 

Hårdt sommergræsningstryk 

Det intensive græsningsregime på Kalvebod Fælled er problematisk for den vilde og truede flora. 

Naturstyrelsen kræver i udbud, at kvægholderne på Kalvebod skal græsse så hårdt, at 

landbrugsstøtteordning ”Grundbetaling” kan opretholdes på arealerne, dvs. adgang forbudt for mere natur. 

Grundbetaling er ikke tiltænkt naturområder og kravene er stærkt skadelig for planter og især insekter. Det 

er da også tragikomisk, at Naturstyrelsens naturpleje af området er så skadelig for naturen, at de bliver 

nødt til at frahegnet et lille område med mange truede arter, da de eller ville tage skade af den såkaldte 

naturpleje.  

 

Dansk Botanisk Forening vil gerne gøre opmærksom på, at Kalvebod Fælled stadig rummer mange sjældne 

og truede planter, og er en botanisk lokalitet af national betydning. Dette kan ikke komme som en 

overraskelse for Naturstyrelsen, da områdets flora er blevet kortlagt af selv samme styrelse flere gange.  

 

Konklusion 

Forslag til Plejeplan for Kalvebod Fælled er generelt et udtryk for stor detaljekontrol og 

landbrugsforvaltning. Dansk Botanisk Forening opfordrer Naturstyrelsen til at kigge mere på open ended 

naturforvaltning, hvor noget af kontrollen opgives til fordel for naturen. Kalvebod Fælled strækker sig over 



store områder og er derfor velegnet til open ended naturforvaltning, hvor naturen slippes mere løs. Dette 

vil også kunne betyde reducerede driftsomkostninger og et markant løft af naturtilstanden. Særligt vil 

vegetationen og habitatnaturtyperne have gavn af mere naturlig græsning i stedet for den intensive 

sommergræsning, der foregår nu. 

 

Mht. planen om Byranden, så mener Dansk Botanisk Forening, at denne del er stærkt bekymrende, da 

naturområder nedlægges, og det er et udtryk for manglende forståelse for det lokale publikums ønsker, og 

ikke mindst for de truede og beskyttede arter, der findes på arealet. Naturstyrelsens opgave burde være at 

varetage naturens interesser. Ikke at facilitere udemokratiske konsortiers ønske om udvidelse af byen ud i 

naturen. 

 

Venlig hilsen 

 

Anna Bodil Hald 

Formand DBF Østkreds 
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Høringssvar  

Kære Naturstyrelse 

 

Hermed Københavns Kommunes høringssvar vedr. plejeplan og 

driftsplan for Kalvebod Fælled. 

 

Vedr. delområde 2 

 

Store dele af delområde 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, i 

modsætning til hvad der fremgår af plejeplanens side 12. Vi vil dog 

opfordre til at der foretages en genkortlægning af § 3-områder i 

delområde 2, da den vejledende kortlægning på Miljøportalen synes at 

være forældet.   

 

Golfbanen i delområde 2 er etableret på basis af en § 3-dispensation, 

og senere overskridelser af denne er lovliggjort i en lovliggørende 

dispensation fra 2012. I denne står der følgende: 

 

”Det er betingende for denne dispensation,  

1. at der snarest igangsættes naturforbedrende plejetiltag 

indenfor de sårbare naturarealer på golfbaneanlægget. De 

naturforbedrende plejetiltag kan for eksempel bestå i en årlig 

slåning inkl. opsamling, 

2. at de konkrete naturforbedrende plejetiltag indarbejdes ved 

næste revision af plejeplanen for området.  

Naturstyrelsen vil som administrator af arealerne være forpligtet til at 

sikre at tiltagene gennemføres. Naturstyrelsen vælger de 

naturforbedrende plejetiltag, og orienterer naturteamet i Center for 

Park og Natur herom.” 

 

De ”sårbare naturområder” er defineret på bilag 3 til afgørelsen. Disse 

områder skal fremgå af plejeplanen og der skal beskrives og 

igangsættes en hensigtsmæssig pleje, så vilkårene i § 3-dispensationen 

efterleves. Eventuelle § 3-områder, som ikke er omfattet af § 3-

dispensationens vilkår, bør også fremgå af plejeplanen med en 

beskrivelse af hensigtsmæssig pleje. Københavns Kommune har i 



 

 

Side 2 af 4 

2012 og i 2014 skrevet til Naturstyrelsen ved Sven Norup om den 

manglende naturpleje i delområde 2. 

 

 

Vedr. delområde 3.3 

 

Planerne lægger op til at der kan etableres stier og publikumsfaciliteter 

i en facilitetszone, herunder ”åbne fælleder”. Det kan med fordel 

præciseres at der bl.a. er tale om boldfælleder. Boldfællederne er ikke 

nævnt i driftsplanens gennemgang af nye faciliteter i kap. 2.6. Vi skal 

samtidigt gøre opmærksom på at alle tilstandsændringer i området 

kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket kun kan 

opnås når der foreligger særlige omstændigheder. Området er blevet § 

3-kortlagt som en mosaik af eng og mose, jf. beskrivelse på 

plejeplanens s. 15. 

 

Vedr. afvandingsforhold 

Konkrete kommentarer i relation til Ørestadsområdet 

Relationen til Ørestad omtales (bl.a. på side 17) i plejeplanen, hvor der 

p.t. står at ”Vandet fra Ørestadsområdet ledes indtil videre til mod 

vest i de hidtidige afvandingskanaler. Vandet fra Ørestad Syd ledes 

således til Søndre Pumpestation”. 

 Den fremhævede formulering skal slettes, idet der er tale om 

permanente udledningstilladelser godkendt af Københavns 

kommune efter Miljøbeskyttelseslovens §28.  

 Forud for udstedelse er Vestamager Pumpedigelag og 

Naturstyrelsen løbende blevet partshørt og har godkendt disse 

udledninger til grøftesystemet på Kalvebod Fælled, hvor 

grøfterne er private vandløb. Parterne har udtrykt ønske om 

opretholdelse af vandtilførslerne fra disse arealer, idet de er i 

overensstemmelse med målsætninger i såvel Natura 2000-

plejeplan for området samt det aktuelle plejeplansforslag til at 

forbedre vandbalance /underskud på KF. Arealerne m. 

grøftesystemer indgik indtil Ørestadslovgivningen som en 

hydraulisk del af Kalvebod Fælled.     

 Det skal oplyses, at der udelukkende er udstedt tilladelser til 

udledning af overfladevand af en god vandkvalitet, der er 

forenelig med Kalvebod Fælleds planmæssige status. 

 I dag er Ørestad Syd infrastruktur stort set færdigetableret, og 

her indgår ovennævnte vandafledning som væsentligt element 

i bydelens infrastruktur og plangrundlag, jf. lokalplaner, 

kommune-, skybruds-, spildevandsplan osv. 

 

Konkrete kommentarer til målsætninger for drifts- og plejetiltag  

I forbindelse med udstedelsen af permanente udledningstilladelser har 

det været et gennemgående krav fra Naturstyrelsen, at der ikke blev 

etableret nogen form for fysiske anlæg på Kalvebod Fælled, idet det 
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har været Naturstyrelsens ønske jf. plejeplaner at opnå heterogenitet, 

våde områder omkring grøfterne og mindre effektiv afvanding etc.  

 Der er således ikke nogen vilkår til bygværker eller andre 

anlæg til erosionssikring i Københavns Kommunes 

permanente tilladelser. Disse krav vil ikke kunne stilles til 

udleder efterfølgende, hvis arealanvendelsen nødvendiggør 

ændringer. Det er krav, der kan indgå som vilkår i nogle 

udledningstilladelser for undgå erosion eller andre 

påvirkninger omkring udløbsområdet.   

 Københavns Kommune vil gerne gøre opmærksom på, at 

såfremt Naturstyrelsen måtte ændre sin hidtidige forvaltning 

mht. anlæg af bygværker, udledninger uden erosionssikring, 

drænanlæg m.v. på Kalvebod Fælled, er det ikke 

Naturstyrelsen der kan udføre dette uden inddragelse af berørte 

parter og kommunen. Københavns Kommunen skal vurdere og 

myndighedsbehandle om det reelt er muligt at foretage 

ændringer indenfor de permanente tilladelser.  
 

Øvrigt 

 

Alle tilstandsændringer i § 3-områder kræver dispensation. Flere af 

driftsplanens planlagte tiltag, f.eks. dræning af områder af hensyn til 

hjortevildt, vil muligvis kræve dispensation fra § 3. 

 

På plejeplanens s. 13 står der vedr. Københavns Kommuneplan at 

”Kalvebod Fælleds delområde 2 og 3 er i kommuneplan 2015 udpeget 

til regionalt friluftsområde.” Dette er ikke korrekt. Kommuneplan 

2015 indeholder ikke områdespecifikke udpegninger til friluftsliv. 

Området er derimod udlagt som ”naturbeskyttelsesområde”, under 

kategorien Natur og Fritid.  

 

Der står desuden følgende: ”Fingerplan 2017 har udpeget området til 

biologisk kerneområde, sårbart naturområde, landskabeligt 

interesseområde og regionalt friluftsområde (omfatter dog ikke 

Klydesøområdet). Endvidere er området udpeget til at være af 

begrænset drikkevandsinteresse.)” Disse udpegninger kan vi ikke 

finde grundlag for i Fingerplan 2017. 

 

Under driftsplanens kap. 1.7 står der om Naturpark Amager at 

”Formålet med naturparken er at skabe et sammenhængende landskab, 

der forbinder den tætte by med naturens åbne vidder, skove og 

kystlandskaber.” Formålet med Naturpark Amager er imidlertid at 

udvikle natur- og friluftsværdierne og knytte by og natur tættere 

sammen. 

 

Kortet i driftsplanen viser den sydligste del af fredningens delområde 

5 som del af Naturstyrelsens ejendom. Denne ejes imidlertid i dag af 

Københavns Kommune.  
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Kort i bilag 3 viser et rødt skraveret område på østligste og nordlige 

del af KF ind mod Ørestad Syd. Det bør fremgå tydeligere hvad kortet 

viser. 

 

Og en sproglig detalje: Kunstneren bag Himmelhøj hedder Bonnano 

(ikke Bannano). 
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Vedr.: Høring om plejeplanen for delområde 2,3 & 4 på Kalvebod Fælled 2018–2022 

        

Danmarks Naturfredningsforening har modtaget udkast til plejeplan for delområde 2, 3 & 4 på 

Kalvebod Fælled i høring. Danmarks Naturfredningsforening finder overordnet, at plejeplanens 

målsætninger og handleplaner er gode, men har dog følgende bemærkninger til de konkrete 

tiltag, der er nævnt i planen: 

 

An.: 5. Konkrete tiltag i delområde 2: 

 

Golfbanen 

Det bør nævnes, at der ikke må gødes eller bruges pesticider på banerne, samt at alle nye 

plantninger skal være med hjemmehørende arter. 

 

Skydebanerne 

Støjen fra skydebanerne er meget generende for beboerne omkring fælleden, og herunder 

særligt i de nye bebyggelser i Ørestaden og Sluseholmen. Den punktvise støj fra skydebanerne 

høres således væsentlig mere end støjen fra veje og jernbaner i området. Derfor bør det over-

vejes, om plejeplanen skal indeholde en angivelse af, at det vil være muligt i planperioden at 

forhøje voldene omkring skydebanerne. 

 

 

An.: 6. Konkrete tiltag i delområde 3:  

 

Zone 3.1 

Alle arealer i zone 3.1 overlades til naturlig tilgroning og friholdes derfor for kreaturgræsning. 

 

I henhold til driftsplanens områdeplan for Kalvebod Fælled er det hensigten at indføre en min-

dre bestand af hjorte udefra til området, der så sammen med den eksisterende bestand af då-

dyr skal helårsgræsse zonen med Fasanskoven. En helårs bestand af hjorte kræver dog, at 

nogle områder i skoven afvandes mere end i dag, så hjortene kan finde tørre områder om vin-

teren. Hvis dette tiltag har tilstrækkelig effekt, kan det overvejes at udvide arealet med hjor-

tegræsning til øst for Fasanskoven, og dermed holde strandengen lysåben med hjortegræs-

ning. 

 

Dette tiltag bør også indskrives i plejeplanen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening finder det i øvrigt skuffende, at Naturstyrelsen kun har dette 

trods alt meget begrænsede forslag, der endda kun er nævnt i driftsplanen, til afprøvning af 

helårsgræsning på fælleden. Dette til trods for at Naturstyrelsen på borgermødet i februar 

mailto:koebenhavn@dn.dk
http://www.dn.dk/koebenhavn
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2017 kun havde meget sporadiske bemærkninger til de massive ønsker fra deltagerne i bor-

germødet om helårsgræsning.    

 

Zone 3.3 

I bræmmen mod Ørestad Syd er der fokus på de rekreative udviklingsområder. Her kan 

der etableres et antal tværgående stier der forbinder den nye bydel med Kanonvej. Det skal 

også være muligt at rydde selvgroet krat og skov, og etablere åbne fælleder og etablere 

publikumsfaciliteter herunder bålhuse, naturlegeplader og lignende. I forbindelse med 

Naturpark Amager projektet kan der etableres hovedindgange, der forbedrer og udvider be-

folkningens mulighed for at opleve området. Det må forventes at området vil blive intensivt 

benyttet i takt med, at hele Ørestad Syd bliver fuldt bebygget og beboet. 

 

Vegetationsplejen nedprioriteres i delområdet, da området rummer store rekreative 

udviklingsmuligheder. 

 

De tiltag der bliver enighed om i regi af Naturpark Amager om udvikling af byranden, kan 

etableres i delområdet, f.eks. opholdsarealer, åbne fælleder, naturlegepladser, hoved-

indgange ved Asger Jorns Alle og Arenakvarteret, bålhuse m.m.. 

 

Zone 3.3 omtales byranden og planlægges omdannet til nærrekreativt byområde, hvor de re-

kreative udviklingsmuligheder vil blive vægtet højt. Der nævnes opholdsarealer, åbne fælleder, 

naturlegepladser, nye hovedindgange, bålsteder og bålhuse. Dette lyder tilforladeligt, hvis det 

ikke var fordi, hele området (ca. 26 hektar) er mose/strandeng af god kvalitet. Det er ikke 

muligt at anlægge nogen af ovennævnte faciliteter i det beskyttede område uden, at det bety-

der en markant tilstandsændring af de beskyttede naturtyper. I udkastet skrives der også om 

dette område: ”Vegetationsplejen nedprioriteres i delområdet, da området rummer store re-

kreative udviklingsmuligheder.” Med andre ord: En tilstandsændring, der betyder nedlæggelse 

af ca. 26 hektar beskyttet natur af god kvalitet. 

 

Området er § 3-beskyttet og rummer store botaniske værdier. En sådan prioritering vil være 

en aktiv tilstandsændring af området og vil derfor kræve dispensation. At området har god 

naturkvalitet kan ikke komme som en overraskelse for Naturstyrelsen, da der på plejeplankor-

tet fra 2004 (høringsmateriale) er anført bakke-nellike, kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt fra 

netop dette område. Området er også blevet kortlagt detaljeret af kommunen i sommeren 

2016 i forbindelse med Naturstyrelsens ulovlige deponi af 15.000 kvadratmeter affaldsjord i 

dette område. Denne planlægning for zone 3.3 vil være en ulovlig tilstandsændring af det be-

skyttede naturområde, hvor væsentlige naturværdier vil gå tabt, såfremt det planlagte gen-

nemføres. 

 

Rekreative interesser er ikke en gyldig dispensationsgrund jf. vejledning til naturbeskyttelses-

lovens § 3: 

”Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men 

med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens § 65, 

stk. 3. De beskyttede naturtyper har alle deres særlige karaktertræk og bør ud fra en naturbe-

skyttelsesmæssig synsvinkel normalt bevares i videst muligt omfang.  

 

Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, 

som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i mod-

strid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådanne. Reglerne er under 

ét udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes 

og ikke løbende forringes. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jord-

brugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted jf. 

MAD2004.1096. For at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, må der tillige 

enten være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig 

interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forryk-

ning af tilstanden i området jf. MAD2000.1105.” 
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Naturstyrelsen er forpligtet til at passe på naturen. Der er her reelt tale om nedlæggelse af 

beskyttet natur ved etablering af intensive rekreative faciliteter med karakter af bypark. De 

beskrevne faciliteter hører i dette omfang ikke hjemme i et beskyttet naturområde. De kan 

med fordel anlægges inden for byzonen, hvor en bypark retmæssigt hører hjemme. 

 

Ingen - udover By & Havns landskabsarkitekter - har efterspurgt omdannelse af vild natur til 

intensivt byparkanlæg. Tværtimod var der mange borgere, som under Naturstyrelsens bor-

germøder har gjort opmærksom på, at den almene borgers naturoplevelse vil blive ødelagt, 

hvis overgangen mellem natur og by udviskes.  

 

EU-habitatnatur 

EU-habitatdirektivet har til formål at opretholde og genoprette en “gunstig bevaringsstatus”, 

dvs. en naturlig og stabil udbredelse af de naturtyper og arter, der er omfattet af direktivet. 

Ifølge habitatdirektivet er den danske stat således forpligtiget til at iværksætte de nødvendige 

bevaringsforanstaltninger (pleje), af hensyn til naturtypen atlantisk strandeng på Kalvebod 

Fælled, som habitatområdet er udpeget for at beskytte. Herunder skal det sikres, at der und-

gås forringelser af områdets strandengsnaturtype og levestederne for de fuglearter, som EF-

fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte. 

 

Inddragelse af strandengsarealerne i zone 3.3 til rekreativt brug vil være i strid med målet om 

at sikre udbredelsen af strandeng inden for Natura 2000-området, som Natura 2000-planen 

foreskriver. 

 

Området har samme historik og vegetationssammensætning som habitatnaturtypearealerne 

vest for Kanonvej. Den eneste forskel er, at arealet vest for Kanonvej har været græsset siden 

midten af 80'erne. Denne forskel er ikke nok til, at de to områder kan kategoriseres som for-

skellige naturtyper. Området øst for Kanonvej tilhører derfor også habitatnaturtype Strandeng, 

selvom den ikke er kortlagt som sådan. Arealet er habitatområde, så den manglende kortlæg-

ning skyldes, at området må være overset i seneste kortlægning.  

 

Det vil være i strid med habitatdirektivet at arealinddrage ca. 26 ha strandeng til intensivt re-

kreativt anlæg med karakter af bypark. 

 

Brugernes ønsker 

Københavns Universitet har i 2014 gennemført en præferenceundersøgelse på Kalvebod Fæl-

led. Undersøgelsen viste, at publikum generelt er tilfredse med områdets store åbne vidder 

med græssende kvæg og naturværdier (96% er tilfredse eller meget tilfredse med området). 

En del af de adspurgte - især motionister og gående - var utilfredse med de store indhegnede 

områder og manglen på naturstier. 

 

En eventuel fjernelse af det ydre hegn vil betyde, at de mange indre hegn er nødvendige af 

hensyn til græsningen. Beholder man derimod det ydre hegn, kan man pille de indre ned og 

have helårsgræssende dyr til at gå over det hele. Det vil være helt i tråd med brugernes øn-

sker jf. ovenstående undersøgelse. Det eneste sted, hvor det ydre hegn reelt er en barriere for 

mennesker er langs Ørestad Syd. Her kan man let etablere en låge hver 100 meter og dermed 

få samme lette adgang, som hvis hegnet var helt væk. Det er meget langt mellem lågerne i 

Dyrehaven, men alligevel er der vel ingen, der kræver hegnet nedlagt her. 

 

Nye stier 

Anlæg af stier i § 3-beskyttet natur kræver dispensation. De bør anlægges som trampestier 

eller board walks i vådområder. Stiforløbene bør tilpasses på en måde, så anlæggelsen ikke 

skader botaniske værdier. 

 

Nye grøfter i zone 3.3 

De grøfter der modtager overfladevand fra Ørestad Syd kan omlægges i perioden, så de dels 

får et mere naturligt forløb, og dels gøres betydeligt lavere og bredere til gavn for flora og fau-

na. 
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Nygravning af grøfter, som det på ulovlig vis skete i 2016, vil have en drænende effekt på det 

§ 3-beskyttede område. Ligeledes vil det næringsstofbelastede overfladevand fra Ørestad Syd 

forurene de sårbare og næringsfattige naturtype i området, hvis vandet oversvømmer terræ-

net. Dette vil kræve § 3-dispensation. 

 

 

An.: 7. Konkrete tiltag i delområde 4: 

 

Nye paddehuller ved Naturcenteret 

Såfremt Naturstyrelsen vurderer, at der er behov for at udvide antallet af paddehuller ved Na-

turcenteret til undervisningsbrug, er området mellem Kanonvej og Granatvej velegnet, og der 

kan i perioden anlægges 1-2 nye huller. 

 

Det bør foretages grunddige undersøgelser og overvejelser, før der etableres paddehuller i 

dette område. Området er en del af de sidste rester af det oprindelige store strandoverdrev, 

der løb ned langs Amagers vestkyst (Gammel Amager Fælled). Der er derfor potentielt store 

botaniske værdier i området, hvis den skadelige fåregræsning ikke allerede har fået udryddet 

alle de sjældne arter. 

 

Strandoverdrevet i øst 

Af æstetiske grunde bevares vegetationen af tjørn i et smalt bælte langs Kanalvej. 

 

Det burde vel også være af biologiske grunde. Hvidtjørn er et hjemmehørende blomstrende 

træ med rigtig mange tilknyttede følgearter. Tjørn vokser naturlige på overdrev og hører der-

for til naturtypen. 
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Den 9. april 2018 

Til 

Naturstyrelsen Hovedstaden 

HST@nst.dk 

 

Høringssvar til plejeplan for Kalvebod Fælled fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i 
Københavnsområdet, DOF København 

 

 
Generelt 
DOF København finder det helt overordnet rigtig positivt, at der i plejeplejen er angivet en række nye tiltag, som – 
forudsat at de realiseres - vil kunne forbedre forholdene for fuglelivet yderligere og især være til gavn for en 
række af de vadefuglearter, som generelt er trængte herhjemme. De tiltag som DOF København især vil 
fremhæve som positive er tiltagene vedr. ændring af grøfternes profiler (mere flade), etablering af flere 
yngleøer i Klydesøen, fokus på vadefuglegræsning samt forbedret hydrologi (flere stemmeværker mv.). Desuden 
finder DOF København det også positivt, at der i plejeplanen er udtrykt ambition om at etablere flere fugleskjul.  
 
Indsatserne vil bygge oven på de tiltag, som Naturstyrelsen allerede har gennemført over især de seneste 10-15 
år - tiltag som for alvor er begyndt at give resultater for bl.a. en række af de ynglende vadefuglearter. De gode 
resultater fremgår bl.a. af den rapport (”Ynglefuglerapport”), som DOF København har fået udarbejdet (bilag til 
høringsmaterialet). Som følge af disse indsatser er Kalvebod Fælled i dag en af Østdanmarks allerbedste 
engfuglelokaliter - sammen med Saltholm og Nyord. 
 
De føromtalte nye tiltag vil bidrage til, at forholdene helt generelt for engfuglene på Kalvebod Fælled forbedres, 
herunder for flere af de arter, der er på udpegningsgrundlaget.  
 
De gode resultater, som er opnået over de seneste år, må selvfølgelig ikke sættes over styr. Det er derfor helt 
afgørende, at der findes den rigtige balance mellem beskyttelse og benyttelse samt en fornuftig balance ift. 
plejen, så der tages hensyn til de forskellige naturværdier der findes i området; fugle, flora, insekter mv. men 
uden at det får negative konsekvenser for Natura 2000-udpegningsgrundlaget. 
 
I forhold til balancen mellem beskyttelse og benyttelse mener DOF København, at det visse steder i plejeplanen 
bør fremgå mere klart, at den planlagte rekreative benyttelse af området ikke må stride mod hensynet til arterne 
på udpegningsgrundlaget. Jf. Natura 2000-plan for Vestamager og havet syd for (nr. 143) er det overordnede mål 
for området, at: ”Det sikres, at der for ynglefuglene er ynglelokaliteter med den rette pleje og uforstyrrethed.” 
(s. 13). 
 
Fsva. balancen mellem beskyttelse og benyttelse vil DOF København desuden henvise til ”Handlingsplan for 
fredning 2013” s. 15:  
 

”For de særligt udpegede Natura 2000 områder udføres der særlig planlægning med konkrete handleplaner og 
særlige virkemidler for at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som danner 

udpegningsgrundlag for de enkelte Natura 2000- områder. En fredning kan i nogle tilfælde supplere denne 
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særlige indsats med f.eks. at give offentligheden bedre adgang til naturområderne – naturligvis forudsat, at 
offentlighedens adgang ikke er i strid med hensynet til arterne på udpegningsgrundlaget.” 

 
Derudover er det DOF Københavns vurdering, at flere af de beskrevne rekreative tiltag (stier) vil forudsætte 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen er projekter som ikke er direkte 
forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning omfattet af kravet om 
væsentlighedsvurdering. Disse tiltag/projekter skal vurderes enkeltvis og i kumulation med de øvrige projekter, 
der er skitseret i planen, som ikke er en direkte udmøntning af eller relateret til Natura 2000 planen. Vurderingen 
skal fremgå af en afgørelse jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 4. Hvis det ikke kan udelukkes, at en plan eller et 
projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en egentlig konsekvensvurdering.  
 
DOF København vil opfordre til, at der fsva. de projekter som ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 
Natura 2000-områdets forvaltning, foretages en væsentlighedsvurdering ift. de eventuelle konsekvenser for 
Natura 2000-udpegningsgrundlaget. Se yderligere bemærkninger under ”Delområde 4” nedenfor. 
 
Bemærkninger til de enkelte delområder 
 
Delområde 2 
Plejen af engen ud mod Center Boulevard bør foregå ved høslæt, hvor den afslåede biomasse fjernes, og ikke blot 
ved slåning. 
 
I forhold til hundetræningsbanen, bør det fremgå, at hvis den overgår til hundelufteområdet, skal dette være 
indhegnet. 
 
Delområde 3 
Fsva. zone 3.2 bør det være en høj prioritet at sikre, at plejen og forvaltningen af arealerne ikke får negative 
konsekvenser for de spillende tredækkere, som hvert forår gæster netop Nordre Klapper (og kun nogle bestemte 
arealer i dette område – angivelse af hvilke det drejer sig om er tidligere fremsendt til Naturstyrelsen).  
 
Spillepladsen på Kalvebod Fælled er den eneste kendte, faste spilleplads i Danmark for denne art, som i øvrigt er 
en meget fåtallig forårstrækgæst herhjemme – typisk med under 10 observationer om foråret.  Naturpark Amager 
har derfor en særlig betydning for denne art. Tredækkeren er med sit særegne spil i skumringen en karismatisk 
art, og derfor også en art med et stort formidlingspotentiale – også af den grund bør den have opmærksomhed.  
 
DOF København foreslår, at den maskinelle klipning i delområde 3.2 reduceres, så den variation i vegetationens 
struktur, som fandtes på arealet for blot nogle få år siden, genoprettes.  Især den nordlige del af Nordre Klapper, 
hvor netop tredækkeren plejer at spille, fremstår i dag som et meget ensartet græstæppe uden variation i højde 
eller struktur.  
 
Fsva. zone 3.3 bør det indskrives, at plejeindgreb og etablering af stier, publikumsfaciliteter mv. vil ske under 
hensyn til de særlige botaniske interesser, der er i dette område. Hele arealet er i øvrigt beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Der må således ikke uden forudgående dispensation ske tilstandsændringer på 
arealet, herunder ændring af hydrologi, intensivering af drift ift. hidtidig praksis mv. 
 
DOF København vil desuden foreslå, at følgende tekst på s. 30 vedr. zone 3.3 rettes til, så det fremgår mere klart, 
at de nævnte tiltag kun kan realiseres, hvis der forudgående er indhentet de nødvendige 
tilladelser/dispensationer: ”De tiltag der bliver enighed om i regi af Naturpark Amager om udvikling af byranden, 
kan etableres i delområdet, f.eks. opholdsarealer, åbne fælleder, naturlegepladser, hovedindgange ved Asger 
Jorns Alle og Arenakvarteret, bålhuse m.m.”  
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Krattene i zone 3.3 er et af de ganske få steder på Kalvebod Fælled, hvor der årligt kan høres syngende nattergal. 
DOF København vil derfor opfordre til, at en andel af de krat der findes i området bevares, så der fortsat er 
mulighed for at opleve nattergalens sang her – ikke mindst til glæde for beboerne i Ørestad Syd. 
 
Delområde 4 
Udbygning af stisystemet bør ske på baggrund af nøje overvejelser og vurderinger af konsekvenser for bl.a. 
fuglelivet. Effekterne af menneskelig færdsel på f.eks. ynglende vadefugle er videnskabeligt veldokumenteret (se 
bl.a. ”Forstyrrelser af fugle ved menneskelig færdsel – en oversigtsartikel”)1. Etablering af stier bør derfor ske efter 
en nøje vurdering af de konsekvenser, det vil kunne have for arterne på udpegningsgrundlaget, herunder også 
med tanke på de afledte effekter der kan være ved etablering af stier - f.eks. en øget fladefærdsel (med mindre 
tiltag tages for at regulere dette). En øget fladefærdsel vil have en betydeligt forstyrrende effekt på fuglelivet.  
 
Store dele af delområde 4 (bl.a. engsøerne ved Villahøj) vurderes at kunne være levested for bl.a. engryle samt 
brushane (sidstnævnte er også en bilag 1-art, men er endnu ikke tilføjet udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området). 
 
Det skal i henhold til habitatdirektivet sikres, at der ikke sker forringelser af områdets levesteder for de fuglearter, 
som EF-fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte. Etablering af eventuelle nye stier forventer DOF 
København vil kræve en § 3-dispensation. Dispensation kan ikke gives, hvis en væsentlighedsvurdering iht. 
habitatbekendtgørelsens § 6 ikke kan afvise, at det ansøgte vil kunne medføre skade på et Natura 2000-område. 
Det skal således sikres, at etablering af eventuelle nye stier sker på en sådan måde, at forstyrrelser og dermed 
skade, kan udelukkes. 
 
Bilaget med kortet, som angiver de planlagte nye stier, er svært at læse. For Koklapperne henvises der bl.a. på s. 
34 i plejeplanen specifikt til kortet med følgende tekst: ”Der kan etableres stier ind over strandengene for, at styre 
brugernes færdsel i området (bilag 2).” De grønne stiplede linjer er imidlertid ikke angivet i signaturforklaringen – 
er det dem der foreslås som de nye stier? Hvis det er tilfældet, er især længden af den foreslåede sti på 
Koklapperne ned mod Villahøj bekymrende, da en sti så langt ind i kerneområdet af den nyetablerede engsø vil 
forårsage væsentlige forstyrrelser af fuglelivet.  
 
Caretakergruppen har ved flere lejligheder registeret de forstyrrelser, som ophold og færdsel så langt ned mod 
engsøerne medfører. DOF København vil derfor kraftigt fraråde, at en sti med det angivne forløb etableres. En sti 
(fra nord mod syd), med den færdsel det vil medføre, bør ikke gå længere end til ca. midtvejs på Koklapperne. Her 
kunne der med fordel etableres et lukket fugletårn.  
 
Ligeledes vil DOF København også kraftigt fraråde, at der etableres en reel sti, som angivet med den grønne 
stiplede linje langs Sydmøllevej og ned til det østlige af fugletårnene på dæmningen. En sti her – med den 
forventede færdsel det vil medføre - vil ligeledes forårsage massive forstyrrelser af fuglelivet. Desuden vil den 
sidste tredjedel af denne sti kun kunne realiseres ved igangsættelse af et større anlægsarbejde, da denne 
strækning ikke i dag er farbar med mindre man er iført vaders. 
 
Støttepunkter 
Indledningsvis vil DOF København gerne påpege, at det er vanskeligt at læse kortet i bilag 3, da der dels mangler 
en signaturforklaring dels mangler oplysninger på kortet (se efterfølgende bemærkning neden for). 
 
Jf. bilag 3 fremgår det, at der planlægges etableret et støttepunkt nordvest for Villahøj inde på engen på 
Koklapperne. Det er imidlertid ikke klart for DOF København, hvad der tænkes placeret her. En placering af et 
støttepunkt her vurderes at ville medføre forstyrrelser af fuglelivet i området, ikke mindst som følge af, at der ikke 
vil være muligt bevæge sig ud til dette støttepunkt uset (i skjul for træer/buske). Ønskes der etableret et 

                                                 
1
 Laursen, K. & T.E. Holm 2011: Forstyrrelser af fugle ved menneskelig færdsel – en oversigtsartikel. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. 

105: 127-138. 
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støttepunkt i dette område, bør det flyttes 200-300 meter længere nord på og placeres f.eks. lige i udkanten af 
den eksisterende træ/buskopvækst, der findes der. 
 
Fsva. det foreslåede støttepunkt på Svenskehøj, vil DOF København kraftigt fraråde en placering her, da det vil 
medføre betydelige forstyrrelser af fuglelivet i Svenskehøj sø. Derudover er engene lige omkring vigtige yngle- , 
raste- og fourageringssteder for bl.a. en række vadefuglearter. Bl.a. er den store kobbersneppe flere gange set 
fouragere netop her i yngletiden. Derudover er det DOF Københavns holdning, at det er unødvendigt med to 
store støttepunkter så tæt på hinanden (det andet foreslås jf. bilag 3 placeret lige sydøst for).  
 
Hvis det er et fugletårn, der tænkes placeret ved/på Svenskehøj, vil DOF København stærkt opfordre til, at det i 
stedet placeres lige i udkanten af den lille lund med birketræer, som findes lige vest for det støttepunkt der 
foreslås placeret i hjørnet af Pinseskoven ved Svenskeholmvej/Granatvej). En placering af et fugletårn ved denne 
lund vil give et godt udkig over den engsø Naturstyrelsen har etableret lige vest for – en sø der ellers er svær at få 
overblik over og som rummer et rigt fugleliv.  
 
På side 34 omtales en ”boardwalk med tilhørende fugleskjul ved Klydesø”. DOF København kan imidlertid ikke se 
dette tiltag angivet i bilag 3. En boardwalk i Klydesøen vil utvivlsomt forårsage betydelige forstyrrelser af 
fuglelivet, og DOF Købehavn vil derfor kraftigt fraråde etableringen af en sådan. En eventuel etablering af en 
boardwalk i Klydesøen vil bl.a. forudsætte, at der foretages en væsentlighedsvurdering iht. 
habitatbekendtgørelsens § 6. 
 
Generelt vedr. regulering af færdsel 
Med det øgede antal besøgende der generelt forventes de kommende år (og et stigende ønske om også at kunne 
bruge/færdes på engene), er det helt afgørende for succesen af Naturstyrelsens indsats for at skabe gunstige 
forhold for arterne på udpegningsgrundlaget, at arterne sikres tilstrækkeligt med ro til at etablere sig og yngle. 
Derudover er der givet LIFE-støttemidler samt øvrig EU-støtte til tiltag, som har til formål netop at sikre gunstige 
vilkår for arterne på udpegningsgrundlaget. Fladefærdsel og ophold på engene fra folk der går ind via f.eks. de 
etablerede stenter udgør fremadrettet en reel trussel mod ynglefuglene og vil således være i konflikt med 
målsætningen for Natura 2000-området jf. Natura 2000-plan for Vestamager og havet syd for (nr. 143), s. 13: ”Det 
sikres, at der for ynglefuglene er ynglelokaliteter med den rette pleje og uforstyrrethed.” 
 
Med fortsatte nedskæringer i Naturstyrelsen frygter DOF København, at det opsyn der i stigende grad vil være 
behov for med det øgede antal besøgende, vil blive mangelfuldt. Det er derfor efter DOF Københavns vurdering 
afgørende, at der lægges en klar strategi for, hvordan fladefærdslen – og færdslen i øvrigt - i Natura 2000-
området skal reguleres. DOF København vil i den forbindelse foreslå, at der på de mest sårbare arealer etableres 
et adgangsforbud mod fladefærdsel i yngletiden fra 1. april til 15. juli (bl.a. engsøerne nord og sydøst for Villahøj), 
og at der for de resterende arealer med klar skiltning henstilles til, at besøgende skal tage hensyn til fuglelivet i 
yngletiden (og i øvrigt) og ved at opfordre til, at færdsel primært bør foregår ad de stier og veje, der findes i 
området. 
 
Målsætning med vegetationspleje 
DOF København foreslår, at afsnittet på s. 31 tilrettes, så ordet ”kortklippet” udgår eller erstattes med ”lav 
vegetation”. De vadefuglearter der forinden nævnes (f.eks. vibe, stor præstekrave, engryle og brushane) har 
forskellige levestedspræferencer. Viber foretrækker helt kort vegetation, mens f.eks. brushøns foretrækker 
arealer med en mere heterogen struktur. Den nuværende pleje skaber i det store hele de nødvendige forhold for 
de forskellige arter, der nævnes. Afsnittet bør derfor blot angive, at den ønskede målsætning er defineret ved 
”vadefuglegræsning” (evt. præciseret som ”lav vegetation”). Ordet ”intensiv” bør ligeledes udgå, da en intensiv 
pleje (alt efter hvad der ligger i det) kan have negative effekter, f.eks. i form af nedtrampning af reder og en for 
kort, nedbidt vegetation. 
 
Fsva. vegetationsplejen mere generelt, vil DOF København henvise til anbefalingerne i Ynglefuglerapporten. Flere 
af anbefalingerne herfra er at finde i plejeplanen, hvilket DOF København med tilfredshed har noteret. Der er dog 
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enkelte af Ynglefuglerapportens anbefalinger, som DOF København vil foreslå tilføjes afsnittet om målsætning for 
vegetationsplejen.  Det drejer sig bl.a. om følgende anbefalinger (gælder som udgangspunkt for alle 
delområderne, og ikke kun delområde 4): 

 Udvidelse af engarealet med overgang fra eng til vandflade (det såkaldte ”blå bånd”) i den nordlige del af 
Klydesøen ved at sikre, at der tilvejebringes mulighed for, at den yderste bræmme af rørskoven kan blive 
græsset. 

 Indskrive vejledende datoer for udbindingstidspunkter differentieret efter delområder (forudsat at det 
nuværende græsningsregime fortsætter).  

 Undlade at hegne langs grøfter og kanaler hvor det er muligt. 
 

Vandstandsregulering i Klydesøen 
DOF København finder det positivt, at det er skrevet ind, at ”Der kan eksperimenteres med både vandstand og 
periodelængde med henblik på at nå det bedste resultat.” På baggrund af caretakergruppens erfaringer, vil DOF 
København i den forbindelse foreslå, at perioden for sensommervandstand ændres til 15. juli – 1. september, og 
at det sikres, at vandstanden holdes i kote -2,60 frem til 1. september. Ønsket til denne ændring baserer sig bl.a. 
på, at det med de oftere forekommende regnskylshændelser om sommeren også oftere opleves, at vandstanden i 
Klydesøen i juli måned er for høj og derfor efterlader meget få og nogle år nærmest ingen mudderflader til det 
store antal vadefugle, som trækker gennem området og normalt plejer at raste i Klydesøen på denne tid af året. 
Af hensyn til de rastende andefugle om efteråret vurderes der ikke at være behov for at holde vandstanden i kote 
-2,60 frem til 31. oktober. 
 
Øvrige bemærkninger 
 
Arter på udpegningsgrundlaget 
S. 11, EF-Fuglebeskyttelsesområde: mangler almindelig ryle (engryle) og rørdrum ikke at blive nævnt? 
 
Slåning af vegetationen generelt 
S. 16: Det bør fremgå hvad praksis er og hvilke hensyn til dyre- og planteliv der tages ifm. slåning af kanter. 
Derudover vil DOF København generelt opfordre til, at i det omfang det er muligt, skal den afslåede biomasse 
fjernes. 
 
Trækfugle 
s. 18: Det bør fremgå, at Kalvebod Fælled også om foråret har stor betydning for trækfugle. 
 
Løse hunde 
S. 21, Hunde: Det er et stigende problem med løse hunde på Vestamager, især i den nordlige ende op mod 
Ørestad Syd. Flere gange har caretakergruppen observeret og dokumenteret, at hundeluftere går ind på engene 
(via stenterne) med deres hund uden snor. Med tanke på det stadigt stigende antal beboere i Ørestad Syd, er der 
stigende behov for meget klart at kommunikere via skilte mv., at hunde SKAL holdes i snor i området. Det vil også 
gøre det nemmere for andre at påtale det, hvis der er en klar og tydelig skiltning omkring det, herunder ved alle 
indgange til Kalvebod Fælled, men især ved indgangene fra Ørestad Syd. Tilsvarende bør der også opsættes skilte 
med ”hunde adgang forbudt” ved stenterne. DOF København ser gerne, at tiltag, der kan imødegå 
problematikken omkring løse hunde, beskrives i plejeplanen. 
 
Fugletårne og skjul 
DOF København finder det rigtig positivt, at der i plejeplanen er udtrykt ambition om at etablere flere fugleskjul. 
Forslag til placering af disse samt til hvilke typer af skjul/tårne der kunne egne sig til de forskellige steder, har DOF 
København tidligere fremsendt til Naturstyrelsen, og der henvises således til dette materiale.  
 
Kalvebod Fælled har med sine store mængder af fugle og ikke mindst den store diversitet af fuglearter et enormt 
formidlingspotentiale. Der bør efter DOF Københavns mening være langt mere fokus på denne formidling i form 
af bl.a. etablering af faciliteter som fugleskjul og fugletårne de rigtige steder. DOF København stiller sig 
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selvfølgelig til rådighed med forslag til dels placering af skjul/tårne, dels hvilke typer af skjul/tårne der vil egne sig 
bedst de forskellige steder. 
 
Hvad angår skjulet på Sydmøllevej (jf. s. 21 i plejeplanen), vil DOF København foreslå, at udformningen af dette 
skjul forbedres. Generelt er der meget få fugle i det lille vandhul ud for skjulet, og det tørrer ofte ud i 
sommermånederne, hvor der kommer flest besøgende forbi. Udsynet til de vand- og vadeflader, hvor fuglene 
opholder sig, er dårligt, dels fordi afstanden er for stor, dels fordi skjulet ligger for lavt. Af hensyn til publikums 
muligheder for at få gode fugleoplevelser vil DOF København derfor foreslå, at skjulet udvides i højden for at 
skabe bedre udkig til vand- og vadefladerne.  
 
Blå støttepunkter 
Hvad angår etablering af de blå støttepunkter, er det centralt for DOF København, at disse planlægges og udføres, 
så der ikke opstår interessekonflikter mellem de forskellige brugere, og så der tages de nødvendige hensyn til 
fuglelivet. 
 
Anlæggelse af MTB-rute 
Ved anlæggelse af en MTB-rute skal det sikres, at der tages hensyn til alle brugere af området, så konflikter 
mellem gående, cyklende og MTB'ere helt undgås. 
 
Pinseskoven 
DOF København ser gerne, at det uddybes, hvad forskellen på pleje er af "den urørte skov i Pinseskoven", hvor der 
ikke skal udføres forstlige tiltag af nogen art (hugst, sankning, plantning, jordbearbejdning, gødskning eller 
afvanding) og "resten af Pinseskoven (130 ha)", der under styrelsens naturskovsstrategi er udlagt til 
plukhugstdrift. 

 

 
Med venlig hilsen 

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Københavnsområdet, DOF København 

 


