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Høringssvar vedr. "Plads til naturen - strategi for biologisk
mangfoldighed"
Kongens Enghave Lokaludvalg og Miljøpunkt V/SV er glad for, at der
nu kommer en strategi for biologisk mangfoldighed i København.
Strategien rummer forslag til en lang række gode tiltag i både parker
og med hensyn til indtænkningen af sikringen af den biologiske
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.
Med det in mente finder Lokaludvalget og Miljøpunkt V/SV det
særdeles uambitiøst, at strategien i den grad koncentrerer sig om de
områder, som TMF selv plejer. Foreløbig at nøjes med ”at fremme
viden om biologisk mangfoldighed” hos grundejere, virksomheder og
oven i købet de andre af kommunens forvaltninger, gør i
Lokaludvalgets og Miljøpunkt V/SVs øjne planen til en strategi for
Teknik- og Miljøforvaltningens områder og ikke til en plan for hele
København.
Det er særdeles vigtigt, at strategien også er en strategi for sikring af
den mangfoldighed, der heldigvis allerede eksisterer i andre områder,
som for eksempel på Sydhavnstippen.
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.
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Selv et så oplagt område med bynær natur som Sydhavnstippen er
udeladt af planen som følge af den ekstremt snævre afgrænsning.
Sydhavnstippen er ellers lige til at gå til:
Dokumentnr.
Københavns Kommune er plejemyndighed på den sydlige halvdel af
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området (ca. 20 ud af 40 ha.), der er fredet som en del af
for dokumentegenskab.
Kalvebodkilefredningen, og størstedelen af resten af området er udlagt
til rekreativt område i Kommuneplanen.
Der er allerede et velfungerende lokalt grønt partnerskab, som
foretager naturpleje og formidlingsaktiviteter i området, og som
Københavns Kommunes Afdeling for bæredygtig udvikling er
medlem af.
Kongens Enghave 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.

Området rummer i forvejen en stor biologisk mangfoldighed, som der
bør tages vare om. Der er således observeret alle strategiens udvalgte
prioriterede pattedyr (bortset fra 2 ud af 5 flagermusearter), 12 ud af
16 udvalgte prioriterede fuglearter, snoge, 3 slags padder, samt
karplanten Slangetunge og orkideen Skovhullæbe. Dertil kommer, at
der sidste år opholdt sig en spættet sæl i flere måneder. Den optræder i
Habitatdirektivets bilag II.
Området er oplagt som et led i skabelsen af flere grønne korridorer og
faunapassager. Således må det være muligt via Tippen at forbinde
både Frederiksberg Have og Vestamager med passagen mellem
Kalvebodløbet og Utterslev Mose. Korridoren fra Frederiksberg Have
kunne gå til Søndermarken under Roskildevej i Zoo, videre over
Carlsbergs grønne områder til Vestre Kirkegård. Den væsentligste
spredningsbarriere i dette forløb (mellem Vestre Kirkegård og
Søndermarken/Sønder Boulevard), er allerede tegnet ind på kortet på
s. 14. Der skal således blot tilføjes registrerede barrierer ved
Roskildevej, P. Knudsensgade og evt. over godsbanen lige nord for
Sydhavnstippen.
Lokaludvalget og Miljøpunkt V/SV stiller sig især undrende overfor
udeladelsen af Sydhavnstippen, fordi Lokaludvalget i kommunens
bemærkninger til bydelsplanen direkte blev lovet, at Tippen ville
indgå i denne strategi:
”Københavns Kommune udarbejder i øjeblikket en strategi for
biologisk mangfoldighed som forventes vedtaget af
Borgerrepræsentationen i efteråret 2010. Tippen indgår i dette arbejde.
Plejeplaner udformes for de fredede dele af Tippen.” (Bydelsplan for
Vesterbro/Sydhavn 2010 s. 21).
Udvalget og Miljøpunkt V/SV forventer derfor, at Tippen enten bliver
skrevet ind i strategien eller at kommunen på anden vis indfrier
ovenstående løfter.
Lokaludvalget og Miljøpunkt V/SV ser meget positivt på forslaget
om, at spildevand generelt bør afledes gennem kloaksystemer og ikke
via vandløb. Det ser udvalget meget gerne fulgt op af en plan for
afviklingen af kloakoverfaldsløbet ved Enghave Kanal, som har
forbindelse med Kalveboderne. Dels er det en del af
fuglebeskyttelsesområdet, dels har her flere år i træk huseret en
spættet sæl.
Til gengæld konstaterer Lokaludvalget og Miljøpunkt V/SV med
nogen undren, at det bliver foreslået, at udsætte betonklodser som
chikaner til sikring af padderne på Tudsemindevej. Det er allerede
sket for længst og kan derfor dårligt regnes som et fremtidigt tiltag.
Til gengæld kunne man forbedre paddernes vilkår ved at lave
faunapassager i form af rør under vejen.
Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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