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Dato: 27. februar 2013 

Læserbrev til byens aviser: 

Natur? Findes det i København? 
 

Svaret er et rungende ja!  

Selvom København er en moderne storby der er i konstant udvikling, findes der masser af na-

tur i København. Bynær natur. Nogle steder er den bynære natur i København endda af en høj 

biologisk kvalitet. For en moderne storby er det unikt! Og det burde København bryste sig me-

get mere af.  

 

For hvem ved egentligt at der findes natur i København? Borgerne -? Ja … rigtigt mange men-

nesker i København har deres egen lille ”naturområde” i en park eller andet grønt område hvor 

de netop de holder af at komme.  

Men kender Københavnerne præcis til tankerne bag, at der er nogle steder hvor græsset ikke 

bliver slået og dermed er langt? Ved Københavnerne hvorfor det er unikt at der i Nordhavnen 

er grønbroget tudse? Eller kender de historien om svaleurten der vokser ved siden af Rigs-

hospitalet? Og hvem har egentligt hørt om flagermusene i fælledparken?  

 

Disse historier er der nok mange brugere af byens grønne områder der undre sig over, men 

aldrig får svaret på? Så man kan jo med rette spørge – hvem kender svarene?  

 

Det gør Teknisk Forvaltning i Københavns Kommune, med Teknik og Miljøborgmester Ayfer 

Baykal i spidsen!  

Det er nemlig teknisk forvaltning der står for at pleje langt de fleste københavnske parker, 

grønne områder og den bynære natur.  

 

Københavns kommune har endda i 2011 lavet en ”strategi for biologisk mangfoldighed” der 

netop udstikker nogle retningslinjer for hvordan man bør pleje parkerne og det grønne i byen 

på en måde, som tilgodeser naturen og som skaber biologisk kvalitet i den bynære natur.  

Men hvor mange københavnere har egentligt hørt om ”strategien for biologisk mangfoldig-

hed”? 

 

Endvidere laver teknisk forvaltning løbende, spændende dyrekøbte rapporter for udvalgte par-

ker, områder eller udvalgte typer af natur, der netop sætter fokus på og kortlægger den by-

nære natur. Og på fagligste vis kommer med gode råd til hvordan naturen i København bør 

plejes for at den bliver ”vild” og får en høj biologisk værdi. 

 

I Danmarks Naturfredningsforening for København er vi overbeviste om at Københavnerne 

gerne vil vide mere om den biologiske mangfoldighed i byen. De Københavnske bynære natur-

områder bliver brugt massivt, og folk er nysgerrige! De vil gerne have en forunderlig historie 

om naturens magi, som er lige rundt om hjørnet fra hvor de bor.  

Historier som teknisk forvaltning i KBH ligger inde med bunkevis af!  

 

Vi er overbeviste om at tusindvis af borgere gerne vil inviteres med ud i byens brønne områder 

af kommunen, for at lære mere og forundres.  

  

Derfor opfordrer vi Teknisk forvaltning til igen at opgradere naturvejledningen byen! 
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Og der skal ikke særligt meget til, for pt. laver teknisk forvaltning ingen formidling af de grøn-

ne områder og den biologiske mangfoldighed overhovedet! De laver ingen formidling af alle de 

mange rapporter om byens bynære naturområder, som de betaler i dyre domme for at få la-

vet. De laver ingen formidling af den natur som de selv plejer!  

 

For cirka 4 år siden stoppede teknisk forvaltning alt naturvejledning i byen. De stoppede med 

at bruge resurser på at fortælle byens borgere om hvorfor det er vigtig med natur i en moder-

ne storby. De stoppede med at bruge resurser på at højne alle byens beboeres naturforståelse. 

Og de stoppede med at fortælle om det grønne arbejde som teknisk forvaltning laver! 

 

Men hvis der er ingen der ved hvorfor vi plejer naturen i København, vil politikkerne så blive 

ved med at afsætte penge til plejen af den Københavnske natur??  

 

I DN København mener vi at Københavns Kommunes tekniske forvaltning, skal opruste mht. at 

fortælle alle Københavnere om det arbejde der bliver lavet for vores skattekroner i vores of-

fentlige naturområder. 

       

Der er et kæmpe potentiale for Københavns Kommune i at nå ud til borgerne via naturvejled-

ning. Og naturen fortjener det! Naturen i byen fortjener, at københavnerne kender den indgå-

ende og dermed ved hvorfor den skal passes på.  

 

Vi vil at Københavns kommune igen afsætter penge til at komme ud af busken og fortælle alle 

de gode historier om den bynære natur.  

Dette har vi i DN København rettet henvendelse til Teknik og Miljøborgmester Ayfer Baykal 

om, og vi håber hun og teknisk forvaltning tager udfordringen op, og igen sætter formidling af 

den bynære natur, hun selv står for plejen af, på dagsordnen!  

 

For naturen findes i København! Og dem der ved det allerbedst er kommunens tekniske for-

valtning! Så vores opfordring til Københavns kommune er: Tag os i hånden og hjælp os med at 

få øje på den bynære natur!  

 

 


