DOF-København

Referat fra dialogmøde mellem Naturstyrelsen Hovedstaden og
DOF-København den 14. september 2020
Deltagere:
Ingelise Aa. Petersen
Grete Sonne
Thomas T Hellesen
John Frisenvænge
Lars Nørgaard
Inge Christiansen
Sven Norup (referent)
Resultat af ynglefugletælling 2020
DOF havde inden mødet fremsendt opgørelsen af antallet af ynglefugle på
Kalvebod Fælled i 2020, hvor der var en sammenstilling over udviklingen i
forhold til tidligere år. Sven Norup takkede mange gange for opgørelse, der
er en meget vigtig dokumentation for Naturstyrelsens forvaltning af
Kalvebod Fælled. Sven Norup fortalte, at DOF`s store og grundige arbejde
er blevet bemærket i Naturstyrelsens hovedkontor. Der var også stor ros til
hjemmesiden om fuglene på Kalvebod Fælled.
Status på rævesikringen af yngleøer i Klydesøen samt status på
rævereguleringen.
Der er siden 1. januar er reguleret 9 voksne ræve og 4 hvalpe. Desværre
lykkedes det ikke at få ram på en rævefamilie i Klydesøområdet, inden
klydernes reder var blevet prædateret. Der er usikkerhed om, og
rævesikringen ved de 2 nye yngleøer i Klydesø har virket, da klyderne
valgte at yngle på en nordligere ø, hvor der ikke er rævesikring.
Sven Norup foreslog, at frivillige fra DOF kan få tilladelse til, at færdes i
den lukkede del af Klydesøområdet i marts måned, så der kunne laves en
systematisk gennemgang for naturlige rævegrave. DOF var positiv over for
ideen, og vender tilbage hvis det er muligt at finde medlemmer der vil
hjælpe med denne opgave.
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Vandstanden i Klydesøen. Er der mulighed for at sikre en højere
vandstand i det tidlige forår?
Pumpen på Sdr. pumpestation er i perioden 15. september til 15. juli, sat til
at stoppe ved -2,4 under havet overflade. Dette er aftalt med CPH i 1994,
da man hævede vandstanden. Naturstyrelsen ønsker ikke at ændre dette.
Vandstanden er ofte lavere end -2,4 meter på grund af fordampning i
sommerhalvåret.
Status for de nye yngleøer. Der er meget og høj vækst på øerne. Er
der planer om at pleje øerne fremadrettet? Og er der evt. planer om at
uddybe renderne, der er gravet på nordsiden af øerne, så der kommer
dybere vand omkring dem?
Naturstyrelsen vil forsøge at afbrænde vegetationen på øerne til vinter,
alternativt vil vegetationen blive slået. Der er ikke planer om, at uddybe
grøften nord for øerne, men rævesikringen vil blive efterset til vinter.
Hvad er status på hydrologiprojektet? Og er der nye projekter på vej?
Naturstyrelsen har i den kommende plejeplan indskrevet muligheden for at
ændre grøfteprofilen på de 28 km stikgrøfter der er på Kalvebod Fælled.
Der er ansøgt om en dispensation fra NBL § 3 til dette på Koklapperne
m.v. Det er udelukkende et spørgsmål om at finde finansiering.
Vandkvaliteten i grøblerenden og vandet i søerne omkring Villahøj i
de tidlige sommermåneder. Er det almindeligt at vandet bliver så
"grumset", det var også tilfældet i 2019.
Naturstyrelsen har bemærket forholdene, og vil undersøge det yderligere.
Fænomenet er også gældende i Hejresø, der ikke har noget tilløb. Der var
gæt på, at de kan skyldes de mange trækgæs der rester på Kalvebod
Fælled efterår, vinter og forår.
Skiltning ved Sydmøllehøj.
Naturstyrelsen har bestilt skilte til opstilling på begge sider af Sydmøllehøj.
Det bliver piktogrampæle, da køerne vil vælte skilte.
Vil der blive beskåret i væksterne langs de befæstede stier igen, bla
på stien Ugandavej fra Ugandaporten op til Pinseskoven.
Ja, det er udelukkende fordi der ikke har været tid til at løse opgaven. Det
er ikke meningen, at der skal være træ/buske bevokset der. Naturstyrelsen
flytter alle kreatur hegn langs veje og stier ca. 4 meter ind fra grøftekanten i
løbet af det kommende år. Efterfølgende overvejes det, at slåning af
arealet mellem hegnene og vejkanten skal udliciteres. Der var herefter en
drøftelse af det ideel slåningstidspunkt. DOF havde et ønske om, at
arealerne blev slået i maj. Sven Norup vil tage dette ønske med i
overvejelserne.
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Er der udsigt til bedre vinduesforhold i samtlige, 3, fugletårne langs
diget? Og er der udsigt til et nyt og bedre (læs brugervenligt for
mennesker i alle højder) fugleskjul ved Sydmøllevej?
Naturstyrelsen vil ser på forholdene, og overveje om der kan findes en
løsning.
Er NST opmærksomme på, at der opslås telte på digekronen samt
sættes drager op?
Ingen af Naturstyrelsens medarbejdere og opsynsmænd har set, at der har
været slået telte op og sat drager op. Men såfremt det sker, vil det blive
påtalt, og teltslagning henvist til enten Kongelunden, Pinseskoven eller
Fasanskoven, hvor der er fri teltning.
Inge Christiansen har oplevet det to gange. Naturstyrelsen opfatter det
ikke som et stort problem.
Status på hegning og udgange gennem krattet langs Ørestadens
vestside ud mod Nordre Klapper.
Der er ikke ændret på beslutningen om, at det midlertidige hegn skal flyttes
tilbage i skel. By- og Havn og Naturstyrelsen drøfter hegnets udseende og
efterfølgende drøftes det i Naturparksrådet.
Der er i den gældende og den kommende plejeplan for området beskrevet
5 indgange fra Ørestad Syd imod Kanonvej. Det har der ikke været
indsigelser imod i forbindelse med høringerne.
Rigtig mange af de informationsskilte, der er sat op ved stenter mv. er
gået i stykker. Når der skal sættes nye op, bør teksten suppleres med
en henstilling til, at man som besøgende bør tage hensyn til
ynglefuglene i yngletiden.
Det blev aftalt, at DOF fremsender et udkast til tekst til Naturstyrelsen, der
derefter vil tage stilling til forslaget.
Nye trampestier gennem vibernes kerneområde på den østlige del af
Koklapperne (øst for Granatvej). På et kort på naturparkamager.dk
(https://naturparkamager.dk/find-vej/) kan man se to nye trampestier
markeret, som går lige igennem kerneområdet for viber på den østlige
del af Koklapperne. Området er i forvejen gennemskåret af stier og de
nye trampestier markeret på kortet undrer derfor DOF København.
De har været markeret på kortene i mange år. Sven Norup undersøger, og
det er muligt, at få dem fjernet ved næste revision. De bliver ikke benyttet i
yngleperioden, særligt efter en grøftelukning nord for Granathøj, der har
oversvømmet området. Sven Norup lovede, at stierne ikke vil blive
befæstet.
Status for Plejeplanen for Aflandshage - tilsyneladende er der stor
forskel på hvordan Dragør kommune og Naturstyrelsen plejer
området. Jf denne kommentar, som der skulle være hold i '... de
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øvrige 10.000 roser, tjørn og brombær er fjernet af naturstyrelsen og
på Aflandshage af gravko (fra militæret?)'
Sven Norup henviste til Forsvaret, da Naturstyrelsen ikke har ansvaret for
driften af Aflandshage. Naturstyrelsen har alene ansvaret for tilsynet med
færdselsforbuddet i Amager Vildtreservatet, herunder Aflandshage.
Status for pleje af diget, som er overladt til Vestamager Pumpedigelag, som tilsyneladende slet ikke skal tage hensyn til eller højde
for at skåne insekters værtsplanter, fødekilde og skjulested for
vinterens fugle og insekter mm. Kan tidspunktet for
slåningen ændres til senere på året?
Sven Norup svarede, at kystdiger skal være græsdækkede, uden buske,
træer og stauder. En slåning senere end august er derfor udelukket. Men
Sven Norup vil overveje og en slåning i maj kan være et brugbart
alternativ.
DOF`s bidrag til formidling af fugle fra fugletårne.
Sven Norup spurgte om DOF er interesseret i, at bidrage med data og
input til formidling i fugletårnene. I forbindelse med Naturpark Amager
projektet skal der udarbejdes nye plancher til formidling af fugle i
fugletårnene. Det var det et stort ønske om.
Eventuelt
Grete Sonne efterlyste en bænk uden for det sydligste fugletårn. Sven
Norup svarede, at der kommer mange ny bænk/siddemuligheder ved det
sydligste Blå Støttepunkt. DOF-København var bekymret for etablering af
de to Blå Støttepunkter, og den tivolisering af naturen, som de oplevede
projektet.
Inge Christiansen spurgte til den episode der havde været med en
helikopter i Klydesøområdet i foråret. Sven Norup svarede, at
Naturstyrelsen har haft et møde med Rigspolitiet og Forsvaret, og fået
forsikringer om, at dette ikke vil gentage sig.
Med venlig hilsen

Sven Norup
+45 72 54 5 158
SNJ@nst.dk
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