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Valby Lokaludvalg - Høringssvar på Forslag til biodiver-
sitetsstrategi 

 

Vi har modtaget Biodiversitet i København, strategi 
2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 
i høring. Forslaget er blevet diskuteret i vores Miljø-
gruppe, der består af lokaludvalgsmedlemmer og en 
række miljøinteresserede valbyborgere. Forslagene er 
også blevet præsenteret for borgerne i forbindelse med 
et fremstød for vores biodiversitetsprojekt Valbi-Planen 
ved Valby Kulturdage i september. 
 
Høringssvar 
Lokaludvalget glæder sig over, at kommunen har udar-
bejdet en omfattende strategi til at fastholde og forøge 
biodiversiteten i København.  
 
Strategien sætter høje ambitioner for naturens tilstand 
frem mod 2050. Det kan synes at være et lidt fjernt mål, 
og i betragtning af, hvor akut krisen er, er det vigtigt, at vi 
med det samme begynder at prioritere midler til at for-
bedre biodiversiteten. Opgaven er meget stor og kræver 
nytænkning inden for alle områder af forvaltningen. Em-
bedsmænd og politikere skal vænne sig til at indregne 
udgifter og gevinster ved øget biodiversitet i alle planer. 
Og man skal have midler og politisk vilje til at fastholde 
indsatserne over lang tid.  
 
Vi kan desværre forudse, at budgetmidlerne i en lang 
periode vil være begrænsede. Det er derfor vigtigt også 
at arbejde med områder, hvor man kan nå resultater ved 
at gøre mindre: fx begrænse brugen af befæstede 
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overflader (som på Mimers Plads); klippe og slå grøfte-
kanter mindre (efter Vild med vilje-ideen); give bor-
gerne større frihed til at begrønne deres del af byen. 
 
Ofte ses det, at det grønne bliver taberen, når projekter 
fordyres. Nærgenbrugsstationen på Herman Bangs 
Plads var oprindeligt planlagt som et meget grønt by-
rum, men blev i sidste ende mere gråt end ønsket, fordi 
budgetmidlerne ikke rakte. Her kan strategien forhåbent-
lig fremover bidrage til en ændret vægtning af det 
grønne. 
 
Det er ønskeligt, at Handleplanen frem mod 2025 opstil-
ler flere tydelige og konkrete delmål for biodiversitets-
forbedringer, fx: 
 

• Hvis der skal være træer nok i byen til at opfylde strategiens 

vision i 2050, skal der plantes mange nye inden 2025. Man 

kunne derfor ønske, at handleplanen indeholdt tiltag til at få 

sat mere fart i træplantning ved fx at revitalisere Bynatur-

strategiens plan om 100.000 Træer til Københavnerne. 

• Det nævnes flere steder, at forurening og saltning slider 

stærkt på bynaturen. En plan for udfasning/begrænsning af 

saltning længe før 2050 er ønskelig.  

• S. 10 skriver man som mål, at 

”I år 2050 skal Københavns vandområder (vandløb, søer og 

kyster) have opnået god økologisk tilstand (som defineret i 

EU’s Vandrammedirektiv og Lov om vandplanlægning).” 

Vandrammedirektivet kræver imidlertid, at alle vandområ-

der skal have opnået god kvalitet senest i 2027, så det årstal 

bør være et ufravigeligt delmål i handleplanen. 

• Vi savner konkret fokus allerede i den første fase på at 

hjælpe borgerne med at øge biodiversitet i villahaver, 

grønne gårdrum og lign. En kortlægning har for nylig påpe-

get, at biodiversiteten i områder med villaer og rækkehuse 

er lavere end forventet for denne type arealer. Vores erfa-

ring viser, at der er stor interesse blandt borgerne for at bi-

drage til at forbedre biodiversiteten. Private grundejere bør 

derfor indgå som målgruppe for information mm. Grundejer-

foreninger vil være en kanal til kontakt med disse områder 

og samtidig være en platform for etablering af fællesskaber, 

der arbejder for biodiversitet. Desuden har nogle 
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grundejerforeninger grønne fællesarealer, der både har 

funktion i sig selv og kan virke som grønne korridorer. 

 
Klimaforandringer 
I planen savnes større fokus på, hvordan klimaændrin-
ger vil blive taget i betragtning, både på kort sigt og 
frem mod 2050.  Der vil sandsynligvis være øget tørke i 
de kommende somre, og derfor vil nogle arter og natur-
typer være særligt sårbare. Etablering af nye naturom-
råder bør tage højde for fremtidige klimaændringer, 
mht. udvalg af arter osv. 
 
Grønne korridorer 
Lokaludvalget bifalder målet om at forbinde alle større 
og mindre grønne områder med stiforbindelser og 
grønne korridorer. 
 
Den grønne cykelrute, der går fra Lyngbyvejen over Nør-
rebro og Frederiksberg, slutter brat ved Vigerslev Allé i 
Valby. Den bør videreføres til Valbyparken. Der skal etab-
leres en cykel – og gangbro over jernbanen fra Høff-
dingsvej til byområdet på Grønttorvet med dets nye 
store park. Herfra kan stien føres videre til det nye, 
grønne byrum foran Kirsebærhavens Skole og bibliotek, 
og derfra over Gl. Køge Landevej under s-banedæmnin-
gen til Valby Idrætspark. Færdiggørelse af den grønne sti 
vil ikke blot forbedre forholdene for cyklende og gående 
(ikke mindst skolebørn) i Valbys yderområder, men være 
en gevinst for alle københavnere, der herved vil få langt 
bedre adgang til Valbyparkens idrætsfaciliteter og natur-
værdier. 
 
Permahaven på Toftegårds Plads 
Lokaludvalget glæder sig over, at man lægger stor vægt 
på inddragelse af borgere og frivillige. 
 
I pkt. 4.2 i handleplanens afsnit om frivillige fællesskaber 
foreslås, at ”Hver bydel skal have mindst en grøn oase 
med høj biodiversitet i tilknytning til et kulturhus…”. Lo-
kaludvalget noterer sig, at man her fremhæver Permaha-
ven på Toftegårds Plads ved Valby Kulturhus som et ek-
sempel på, hvordan udearealer omdannes til ”grønne 
oaser som showcase for biodiversitet” og som eksempel 
på”lærings- og mødested(er) for biodiversitet for lokale 
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foreninger.” Udvalget gør opmærksom på, at de nuvæ-
rende planer for omdannelse af pladsen i forbindelse 
med anlæggelsen af et nyt bibliotek ser ud til at ville 
medføre en indskrænkning af Permahaven og de frivilli-
ges mulighed for at udvikle den. 
 
Lokaludvalgenes rolle 
På s. 32 i strategien opremses kommunens kontakter i 
byen: ” bl.a. … byens mange biblioteker, kulturhuse, mil-
jøpunkter, idrætsforeninger, museer, skoler og daginsti-
tutioner samt behandlings og aktiveringstilbud.” 
Valby Lokaludvalg gør opmærksom på, at vi igennem 
flere år har udfoldet et ambitiøst biodiversitetsprojekt 
drevet af frivillige fra vores miljøgruppe. I Valbi-Planen 
donerer borgere og institutioner grønne kvadratmeter, 
som de forpligter sig til at tilplante med insektvenlige 
planter. Projektet har fået stor opbakning fra bydelens 
borgere og har løbende kunne udvide sine målsætnin-
ger. Vi har lavet et interaktivt kort over Valby, hvor bor-
gerne kan registrere deres donationer og følge med i, 
hvordan biodiversiteten i bydelen vokser. Det kan tjene 
til inspiration for, hvordan man kan registrere udvidelsen 
af grønne områder i hele kommunen. 
 
Lokaludvalgene kan sammen med miljøpunkterne spille 
en stor rolle i implementeringen af strategien. Vi har lo-
kalkendskabet, borgerkontakten og redskaber til at ind-
drage københavnerne.  
 
Vi opfordrer til, at de foreslåede biodiversitetskoordina-
torer får til opgave at holde tæt kontakt med lokaludvalg 
og miljøpunkter og årligt at samle dem til erfaringsud-
veksling, gensidig inspiration og planlægning af fælles 
projekter. 
 
Sproglig formidling 
Sprogligt er strategien tynget af mange opremsninger 
og gentagelser, fx  
 
s. 12: Københavns biodiversitet er i høj grad præget af 
byens mange menneskeskabte biotoper som fx parker, 
haveanlæg og kirkegårde. Mange af byens oprindelige 
naturtyper med en blanding af lysåbne løvskove, søer, 
moser, strandenge og sandbanker i de lavtliggende 
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områder samt skov, krat og forskellige eng og fælledty-
per findes til dels stadig i København. 
 
I afsnit af denne type kan man med fordel begrænse op-
regningen af eksempler. 
 
s. 7: I forbindelse med de firårige handleplaner vil det 
blive vurderet, om strategien fortsat er aktuel eller om 
der er behov for, at selve strategien bliver opdateret, så 
strategien trods det lange tidsperspektiv holder sig ak-
tuel både i forhold til viden på området og i sammen-
hæng med byens øvrige dagsordener. 
 
En forkortelse og sproglig revision (også af de mange 
slåfejl) vil forbedre tekstens mulighed for at kommuni-
kere sine vigtige budskaber. 
 
Afslutningsvis understreger vi igen det positive i, at 
kommunen har udarbejdet en visionær strategi for et 
forsømt men meget betydningsfuldt område af byens 
udvikling.  Vi ser frem til at medvirke til at virkeliggøre 
den. 
 
 
Venlig hilsen 
Henrik Palsmar, 
Formand for miljøgruppen 
Michael Fjeldsøe 
Formand for Valby Lokaludvalg 
 


