
Valby 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.

Til
Center for Park og Natur
Islands Brygge 37, 4.sal
2300 København S

Valby Lokaludvalg Høringssvar Plads til Naturen

Valby Lokaludvalg har modtaget høringen ”Plads til Naturen”. Valby 
Lokaludvalgs Miljøgruppe, der består af borgere og medlemmer af 
Valby Lokaludvalg, har drøftet høringen på sit møde d. 24. marts 
2011. Efterfølgende er udkast til høringssvar blevet drøftet og 
godkendt i Valby Lokaludvalg d. 12. april. 

Grundet strategiens karakter har Valby Lokaludvalg ikke fundet det 
relevant at lave yderligere borgerinddragelse i forbindelse med denne 
høring. Derimod deltager vi gerne i borgerinddragelse i forbindelse 
med implementering af strategien. 

Strategien har som den foreligger primært form af en statusrapport og 
problemkatalog.
Vi ser frem til, at den følges op af en mere proaktiv strategi, der 
konkret angiver handlemuligheder, og tager stilling til, hvordan man 
kan inddrage borgerne, interesseforeninger som fx den nævnte Dansk 
Ornitologisk Forening og andre aktører aktivt i implementeringen.
Man kunne fx lave et oplæg til, hvordan skoler og daginstitutioner, der 
meget ofte besøger kommunens parker og naturområder, kunne 
observere dyre- og plantelivet og i et vist omfang medvirke i 
naturplejen i større og mindre projekter.
Et børnehavebesøg på Vestre Kirkegård kan fx konstatere, at 
Åkandebassinet ved urnehaverne ud over de arter, strategien nævner, 
også rummer en population af udsatte skildpadder, som muligvis kan 
være et problem for den naturlige fauna. 
I den forbindelse vil det være relevant at skabe mulighed for, at park- 
og naturbrugere kan indrapportere eventuelle observationer til 
forvaltningen.

Ikke mindst daginstitutioner bør gøres opmærksom på/inddrages i 
kampagnen mod fuglefodring, som er en yndet aktivitet.

Vi anbefaler, at planen eksplicit forholder sig til øvrige kommunale og 
lokale planer på området herunder bydelsplan for Valby, Københavns 
Kommunes Klimatilpasningsplan mv. 

Vi ser frem til at strategien som nævnt s. 7 kommer til at dække både 
land- og vandområder og omhandle alle forvaltninger,
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private grundejere, boligforeninger mv. Af særlig betydning for Valby vil 
være, at man inddrager området på Tippen, der står i tæt forbindelse med 
Valbyparken.
 
I forhold til Valby bydel gør vi opmærksom på, at den kommende 
jernbane til Ringsted vil gennemskære Vigerslevparken ved 
Lerknolden i en åben banegrav. Det vil betyde et stort indgreb i 
dyrelivet i området. Der er konkret peget på problemer med bl.a. 
rastetræer for flagermus og nødvendigheden af at etablere nye 
faunastier. På den overdækkede del af banen ned langs Kulbanevej 
arbejder Valby Lokaludvalg for oprettelsen af en sammenhængende 
grøn korridor fra Lerknolden, som videreføres til Grønttorvet. Vi gør 
her opmærksom på nødvendigheden af at etablere grønne områder på 
Grønttorvsgrunden.
Et stort projekt om træplantning og begrønning i Folehaven er under 
udvikling og vil sammen med de nævnte faktorer få stor betydning for 
biodiversiteten i den sydlige del af Valby.

Med Venlig Hilsen

Lisbeth Ritter Henrik Palsmar
Formand Valby Lokaludvalg Formand Lokaludvalgets 

miljøgruppe
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