Jægerforum Naturstyrelsen Hovedstaden

Referat fra møde i DOD-forum på Naturstyrelsen Hovedstaden
2021.
Mødet blev afholdt den 25. august 2021 kl. 16.00-18.00 på Naturcenter Amager.
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Inge Christiansen, DOF
Hans Andersen, DOF
Karsten Busk Lauersen, DOF

Referat:

1) Ynglesæson 2021 Kalvebod Fælled
Der blev ikke gennemført en samlet ynglefugletælling i 2021, da det først er til
næste år den gennemføres (foretages hvert andet år). Et par højdepunkter fra
årets ynglesæson skal nævnes:









Fantastisk yngleår for klyderne med ny rekord, idet ca. 95 par ynglede
på den lange, smalle ø ud for Syd tårnet, hvor de tidligere har ynglet.
Og så havde de endelig også succes med ynglen. Omkring 100 unger
blev flyvefærdige, hvilket også er ny rekord. Succesen vurderes at
skyldes en kombination af vellykket ræveregulering i Klydesøområdet
og en høj vandstand i søen i foråret.
Ynglende Engryle (med unge).
Territoriehævdende par af stor kobbersneppe ved Villahøj
Flere par dværgterner (med ynglesucces)
Atlingand med ynglesucces (Villahøj)
Danmarks fjerde succesfulde yngleforekomst af Stylteløber.
Ynglende havørn i Kongelunden skal også nævnes.

Der var enighed om, at der er tale om en positiv udvikling.
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2) Naturforvaltning på Kalvebod.
Rigtig fine tiltag det seneste års tid med lukning af grøfter og ændrede
grøfteprofiler med "udposninger". Gerne mere af det, hvor det er muligt, og
gerne flere af disse udposninger på hver grøftestrækning.
Sven Norup orienterede om, at grøftelukningerne i 2019-20 skyldes
Naturstyrelsens arbejde med at rykke hegnene længere væk fra veje og stier. I
efteråret 2021 vil arbejdet med at ændre grøfteprofilerne fortsætte. 15. junifonden har indvilget i, at de penge der oprindeligt var afsat til
naturgenopretning på Saltholm i EU-Lifeprojektet Semiaquatic, i stedet kan
bruges på Kalvebod Fælled. Der er afsat 800.000 kr. til gravearbejdet.
Naturstyrelsen har en udfordring med, at få Forsvaret til at leve op til deres
forpligtigelser m ed at rydde for ammunition.

Figur 1. Grøftestrækning efter lukning og ændring af profil. 26.
marts 2021.

Figur 2. Samme grøftestrækning som i figur 1. Her fra 27. februar
2019.
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Algeopblomstring ved Villahøj
Igen i år massiv algeopblomstring i den nordlige engsø (fotos fra 1. juni). Det
er tredje år i træk (siden 2019). Hvis det ikke aftager i løbet af et par år, bør det
undersøges nærmere, hvordan algeopblomstringen kan mindskes.
Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen er opmærksomme på
problemet, og har kontaktet Københavns kommune for at få hjælp til en mulig
forklaring. Men der kommer vand til søen ved Villahøj fra grøblerenden, og
dermed grundvand fra Øresundsforbindelserne, og overfladevand fra Ørestad
Syd, herunder fra det nye rensningsanlæg for vejvand ved Asgar Jorns Allè.

Udbindingstidspunkt på Koklapperne (vest for Granatvej)
Der kunne med fordel godt komme nogle enkelte kreaturer på arealet i
området omkring den nordlige engsø, når de kommer på græs på Kalvebod
Fælled i maj måned (har også en effekt ift. at begrænse løse hunde).
Sven Norup orienterede om, at hegnslinjerne i området vil blive flyttet inden
den kommende sæson, og han vi nævne DOF`s ønske for dyreholderen.
Slåning/afgræsning på Nordre Klapper
Det meste af Nordre Klapper blev maskinelt slået sidste år. Vil det fortsætte?
Og er det noget NST har indflydelse på (ift. forpagter/naturplejer)? Vi er
bekendt med afgrænsningen af det nye slæt-område.
Sven Norup svarede, at Naturstyrelsen slår så lidt som det overhovedet er
muligt, men at det er nødvendigt med års mellemrum, at afpudse de
afgræssede arealer, hvis de ikke skal springe i skov og krat. Hvis DOF har
særlige ønsker til delområder hvor der skal tages hensyn til f.eks. tredækkeren,
så send et kort, med anvisning af området, så vil vi undlade at slå disse område
maskinelt.
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Lovende resultater ved gamle Klydesø
Åbningen af rørskoven langs nordsiden af gamle Klydesø, som vi tidligere har
haft på ønskelisten, er nu ved at tage form. Det ser rigtig lovende ud, det der er
ved at ske, hvor der nu skabes en mere glidende overgang mellem eng og
vandflade.
Sven Norup supplerede med, at nogle rørskovsbræmmer blev brændt af i den
periode der var is på søen i vinters. Disse pleje tiltag vil fortsætte når
muligheden er der.

Figur 3. Gamle Klydesø, set mod nord fra nordtårnet, 2016. Uden
overgang mellem eng og vandflade.
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Figur 4. Gamle Klydesø, set mod nord fra nordtårnet, 2021.
Rørskovsbræmmen bagerst er blevet brudt.

3) Forstyrrelser
DOF Kbh vil gerne kvittere for det gode samarbejde ifm. opsætning af
midlertidige skilte med opfordring til at vise hensyn til de ynglende engfugle
fra 15. marts til 15. juli. Det var en stor succes ift. at reducere færdsel.
Trafikken via hjulsporet ned mod Villahøj fra Kalvebod sti og tilsvarende den
modsatte vej via Svenskehøj blev væsentligt reduceret i foråret og sommeren
efter opsætning af skiltene. Ligeledes mindre fladefærdsel på Koklapperne og
færre løse hunde på Koklapperne. Caretakergruppen har været ude og fjerne
skiltene fra i år.

Forslag: Vi vil på baggrund af succesen opfordre til, at tiltaget gentages

næste forår. Cirka 10 skilte vurderes at være tilstrækkeligt. Kvaliteten af
skiltene bør dog forbedres (bedre laminering eller en helt anden løsning). Kan
NST udarbejde nye skilte?
Sven Norup kvitterede for det gode samarbejde og bekræftede at
Naturstyrelsen vil udarbejde 10 skilte i en bedre kvalitet til den kommende
sæson.
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Figur 5. Skilt med opfordring til at vise hensyn til de ynglende
engfugle.
Løse hunde
NSTs kampagne mod løse hunde i sommer (se figur 6) var også en stor succes
med en meget mærkbar effekt henover sommeren (er aftaget nu).

Forslag: Vi vil opfordre til, at kampagnen gentages til næste år. Der kunne
med fordel også placeres et skilt ved indgangen fra Kanonvej til Nordre
Klapper, da det er et stigende problem med løse hunde her (forstærkes af at
hegnet er blevet fjernet).
Indslag fra NST på sociale medier om at holde hunden i snor bliver i øvrigt
delt flittigt i de lokale facebookgrupper, så meget gerne fokus på det til næste
år.
Sven Norup svarede, at Naturstyrelsen vil gentage kampagnen, da vi har
samme erfaring som DOF, at effekten af en kampagne aftager over tid.
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Figur 6. Sommerkampagne mod løse hunde (her ud for Ørestad
Syd).

Færdsel på digekronen og Sydmøllevej
Efter opsætning af flere reservatskilte for 2 år siden er færdslen på digekronen
fortsat yderst begrænset. Meget positivt.
Caretakergruppen har noteret trafik ned ad Sydmøllevej, da besøgende, som
ikke kender området, tror at de kan nå frem til diget ad den vej.
Caretakergruppen har bemærket at ”blind vej skiltet” er blevet fjernet (har
været væk hele 2021). Sidste år havde skiltet en tydelig effekt ift. at reducere
forstyrrelser af de rastende fugle for enden af Sydmøllevej (resulterer i store
opflyvninger, når man kommer derned).
Forslag: Er der mulighed for, at det lille skilt kan komme op igen?
Sven Norup lovede at der kommer et ny skilt op med det samme.

Stier over østlige Koklapper
Vi vil fortsat opfordre til, at de to stier, der vises på NSTs kort over Kalvebod
Fælled og går lige igennem Vibe- og Rødben-hotspottet (lavningen) på østlige
Koklapper, fjernes fra kortet (figur 7), da det vil være meget uheldigt med
færdsel den vej. Der er i forvejen mange stier på den østlige del af
Koklapperne. Der er ved flere lejligheder set færdsel af de angivne ruter.
Opstår der først en trampesti, vil der med stor sandsynlighed også følge
mountainbike trafik.
Sven Norup svarede, at begge stier er fjernet på de kort og foldere der er på vej
i trykken.
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Figur 7. Uheldig angivelse af stiforløb lige igennem Vibe-hotspottet
på Koklapperne.

4) Store Høj fugleskjul og de øvrige fugletårne
Det er utroligt positivt, at det vha. en borger indsamling og støtte fra
RealDania er lykkedes at finde penge til at genetablere gangbroer og skjul ved
Store Høj Sø.
Hvad er den videre proces, og hvornår forventes de nye gangbroer og skjul
etableret?
Sven Norup svarede, at opgave har været i udbud, og det er forventningen at
arbejdet vil blive påbegyndt i efteråret. Dog var der nogle forbehold i det
vindende bud der først skal afklares.

Nyt flot skjul ved Sydmøllevej
DOF Kbh ser fortsat et stort potentiale i at få etableret et mere
publikumsvenligt skjul ved Sydmøllevej (og med en lidt ændret placering og
udformning) til erstatning af det gamle skjul. Se skitseforslag (figur 8).
Kan vi gøre noget for at fremme en proces ift på et tidspunkt at kunne få
etableret et nyt skjul?
Sven Norup svarede, at Naturstyrelsen er positiv over for et nyt fugleskjul ved
Sydmøllevej, som en erstatning for det eksisterende, såfremt DOF kan skaffe
financieringen. Naturstyrelsen er indstillet på at påtage sig
vedligeholdsforpligtigelsen for en 10 årig periode.
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Figur 8. Skitseforslag til placering af nyt skjul.

Vedligeholdelse af eksisterende fugletårne
Hvad er NSTs plan for vedligeholdelse af tårnet ved Hejresøen? Det er ved at
være lidt medtaget. Og hvad med broen ud i Hejresøen?
Sven Norup svarede, at fugletårnet ved Hejresø bliver vedligeholdt nødtørftigt.
Når det er udlevet vil det blive nedrevet.
Badebroen skal nedrives. De inderste fag er nedtaget så der ikke er adgang til
anlægget.

5) Ræveregulering
Vi er interesserede i at gentage aktiviteten som blevet gennemført i det tidlige
forår med eftersøgning af aktive grave i Klydesøområdet.
I øvrigt vellykket indsats fra NST ift ræveregulering i år. Væsentlig
medvirkende årsag til de gode yngleresultater for bl.a. Klyde og Dværgterne.
Sven Norup kvitterede for DOF`s tilbud, og det blev aftalt at der til marts skal
genføres en ny gennemgang af Klydesøområdet og andre relevante områder.

6) Mobile shelters i Pinseskoven
Hvad er planerne for placering af de nye shelters? Og i hvor lang skal de stå ad
gangen de nye steder?
Sven Norup viste på et kort hvor de fire nye sheltere vil blive opsat i første
omgang. Denne placering var der ingen bemærkninger til. Shelterne vil blive
flyttet inden områderne bliver for nedslidte. Det blev aftalt, at DOF
fremsender et kort, med angivelser af områder som DOF foreslår friholdet for
opstilling af sheltere i fremtiden.

7) Diget gennem Kongelunden
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Vil det blive beplantet, eller gælder de samme principper om, at det skal
undgås for at opretholde digets styrke?
Sven Norup svarede, at landdiget er blevet tilsået med en græsblanding og der
ikke vil ske yderligere såning. Diget bliver slået én gang årligt i august for at
undgå at der kommer vedagtige vækst på diget.

8) Registrering af rovfuglereder.
Sven Norup efterlyste hjælp til registrering af rovfuglereder i alle enhedens
skove. Ingelise Aarøe Petersen svarede, at DOF gerne vil hjælpe i det omgang
det er muligt, men at der er tale om mange skove, og det var svært at
rekruttere frivillige til denne opgave.

9) Næste møde.
Blev aftalt til den 21. september 2022 kl. 16.00-18.00 på Naturcenter Amager

10)

Evt.

Sven Norup orienterede om status for udpegning af Naturnationalparker. P.t.
afventer der en politisk afklaring. Kalvebod Fælled har ved flere lejligheder
været nævnt som en mulighed af eksterne, bl.a. under høringen af plejeplanen
i 2018, men Naturstyrelsen er skeptiske over for helårsgræsning på Kalvebod
Fælled af to grunde. Dels vil det være meget vanskeligt for dyrene at finde tørt
leje om vinteren, og dels vil en ændret græsningsmetode meget sandsynligt
betyde en voldsom opblomstring af bjergrørhvene, og dermed ugunstige
forhold for de udpegede arter.
Sven Norup gjorde reklame for den offentlige skovvandring i Pinseskoven den
30. august, hvor den kommende forvaltningsplan for urørt skov skal drøftes.

Med venlig hilsen

Sven Norup
+45 23 73 02 50
SNJ@nst.dk
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