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Referat fra møde i DOF-forum på Naturstyrelsen Hovedstaden 
2022.  
 

Mødet blev afholdt den 27. oktober 2022 kl. 16.00-17.45 på Naturcenter Amager. 

 

Deltagere: Sven Norup, Naturstyrelsen 

 Ingelise Aarøe Petersen, DOF 

 Thomas Hellesen, DOF 

Inge Christiansen, DOF 

John Frisenvænge, DOF 

Lars Nørregaard Andersen, DOF 

 

 

Referat: 

 
 

1) Ændringer af sammensætninger af Naturstyrelsens 
brugerråd. 
Inden møde havde Ingelise fremsendt et spørgsmål om sammensætning af 
Naturstyrelsens brugerråd. Sven Norup svarede: 
 

I over 25 år har Naturstyrelsen haft brugerråd for hvert af Naturstyrelsens 

lokalenheder (tidligere benævnt statsskovdistrikter). Brugerrådene har været 

et positivt bidrag til at finde lokale løsninger på lokale problemstillinger for 

statsejede naturområder og indenfor nationale rammer. 

 

Som bekendt har Naturstyrelsen bedt de lokale brugerråd drøfte, hvordan man 

kunne revidere retningslinjerne for brugerrådenes virke, så retningslinjerne 

tilpasses nutiden.  

 

Med de ny retningslinjer skal der ske en nyudpegning af medlemmerne for alle 

brugerråd. 

 

I forhold til de tidligere retningslinjer skal særligt bemærkes: 

 

 Krav til antallet af brugerrådsmedlemmer bortfalder 

 De faste medlemmer øges til 5, idet både DGI og Dansk Ornitologisk 
Forening fremover tilbydes faste pladser i alle de lokale brugerråd.  
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 Indstilling af medlemmer sker fra den enkelte organisation, hvorfor 
udpegningen af medlemmer for de faste 5 medlemmer skal ske efter 
beslutning i foreningens hovedkontor, men formidles lokalt gennem 
kontakt til de lokale skovridere for hver lokalenhed. 

 ”Turisme” indgår nu på linje med repræsentanter for ”aktive brugere” og 
”brugere der primært har fokus på naturoplevelser i bred forstand og 
naturbeskyttelse”  

 Der kan nedsættes fora under brugerrådene for særlige problemstillinger, 
konkrete områder og lign., jf. de eksisterende fora, fx kaldet ”lokalt råd 
for…”, ”brugergruppen for…” o. lign.  

 Der er strammet op, så dagsordener, referater o. lign. knyttet til de 
respektive brugerrådsmøder, så hurtigt som muligt lægges ind på 
hjemmesiden om brugerrådene.  

 Da kommunerne udgår af brugerrådene, vil lokalenhederne sikre en tæt og 
direkte dialog og samarbejde med kommunerne på anden vis. 

 
Retningslinjer for Naturstyrelsens brugerråd vedhæftet som bilag. 

 
2) Ynglesæson 2022 Kalvebod Fælled 

Årets optælling vist endnu engang fremgang i antallet af registrerede 
ynglefugle på Kalvebod Fælled. Se tallene her: 
https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/resultat-af-ynglefugletaelling-2022/  
 
Der var enighed om, at der er tale om en positiv udvikling. 
 
Sven Norup takkede mange gange for det arbejde som DOF frivilligt yder ved 
ynglefugleoptællingerne. Det er meget vigtigt for Naturstyrelsen, da det er med 
til at dokumentere, at Naturstyrelsens forvaltning virker efter hensigten. 

 
 
 
3) 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 det er Naturstyrelsens plan, at alle stikgrøfter på sigt skal 
ændres til lavvandede paddeskrab, og det kun er et spørgsmål om at finde 
finasiering. 
 
Kunstige Øer i Klydesø og rævesikring 
Sven Norup orienterede om, at de Naturstyrelsen ved næste tørke, vil forsøge 
at få ændret lidt på de 2 kunstige øer i Klydesø, så de bliver knap som høje 
med mindre stejle brinker. Rævesikringerne bliver gennemgået hvert år inden 
ynglesæsonen.  

 
Algeopblomstring ved Villahøj 
De massive algeopblomstring i den nordlige engsø som siden 2019 har ramt de 
lavvande arealer, er ikke dukket op i år. Om det skyldes vejret, eller at der er 
kommet ro efter gravearbejdet er uklart. 

 
4) Forstyrrelser 

DOF Kbh vil gerne kvittere for det gode samarbejde ifm. opsætning af nye 
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.  

 

https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/resultat-af-ynglefugletaelling-2022/
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På baggrund af succesen var der enighed om, at tiltaget gentages næste forår.  
 
Sven Norup kvitterede for det gode samarbejde  
 

  
5) Udledning af renset vejvand ved Asger Jorns Alle. 

Sven Norup orienterede om projektet med, at få ledt det rensede vejvand fra 
rensningsanlægget ved Asger Jorns Allè til drængrøften 140 meter syd for. 
Projektet går ud på at få etableret en ”rende” så vandet ledes til de 
eksisterende grøftesystem, så det kan blive ledt til søerne ved Villahøj og 
længere imod syd til Klydesø. Lige nu bliver meget af vandet tilbage på arealet 
mellem Ørestad Syd og Kanonvej, i stedet for at gøre gavn for strandengenes 
fugle. Der var enighed om, at vandet gør bedst gavn på strandengene, i stedet 
for det tilvoksede areal. På baggrund af en rapport fra Amphi Consult, er det 
Naturstyrelsens vurdering, at ”renden” kan etableres uden det kræver 
dispensation fra NBL`s § 3, da den primært anlægge si eksisterende pilekrat. 
 
DOF var bekymret over vandets kvalitet. Sven Norup svarede, at 
Naturstyrelsen kun har accepteret, at modtage rent vand, og det er 
Københavns kommunen, der som myndighed løbende følger med i vandets 
kvalitet. 
 

 
6) 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. 

 
 
7) Urørt skov og Naturnationalpark 

Sven Norup orienterede om status for udpegning af Naturnationalparker. 

Ministeren har besluttet at Kalvebod Fælled ikke skal være Naturnationalpark, 

selvom området ved flere lejligheder været nævnt som en mulighed af 

eksterne, bl.a. under høringen af plejeplanen i 2018. Naturstyrelsen har fra 

starten været 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. 

 

Forvaltningsplanen for Pinseskoven som urørt skov, har været i offentlig 

hørring. Endelige plan er på trapperne. Alle enhedens skov på nær Sperrestrup 

skov og Enrum skov er udpeget til urørt skov.  

 

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. 
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9) Næste møde. 
Blev aftalt til den 18. september 2023 kl. 16.00-18.00 på Naturcenter Amager 

 

10) Evt. 
Sven Norup orienterede om et nyt forskningsprojekt om gåsemonitorering på 

Kalvebod Fælled, som CPH har bedt AU udfører. Der skal tælles gæs 2 gange 

ugentlig på hele det sydlige Amager, incl. Kalvebod Fælled.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sven Norup 

+45 23 73 02 50 

SNJ@nst.dk 


