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Sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  
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Høringssvar: Biodiversitet i København, 4 

strategi 2022-50 med tilhørende handleplan 5 

2022-25 6 

Østerbro Lokaludvalg mener, at der med ’Biodiversitet i 7 

København’ er gjort et godt stykke arbejde, og 8 

lokaludvalget bakker op om planen.  9 

Dog har lokaludvalget en række kommentarer og 10 

opmærksomhedspunkter:  11 

 12 

Inddragelse af det lokale miljøarbejde 13 

De lokale Miljøpunkter og lokale miljømedarbejdere bør 14 

inddrages i arbejdet med at udfolde strategien, da de har 15 

en god lokal forankring og viden om de forskellige bydele. 16 

 17 

 18 

Større grønne områder og mere vild natur 19 

Ønske om større grønne områder pr. københavner i 2030 – fx 20 

det samme niveau som i 2011. Der står i kommuneplanen, at 21 

borgerne ikke skal have mere end 400 m til nærmeste grønne 22 

område, det bør undersøges, om det er ført ud i praksis. 23 

Ligeledes ønskes en større trædækning. Det er vigtigt at 24 

passe på gamle, hjemmehørende træer, som huser mange 25 

insekter.   26 

En idé kunne være at gøre eksisterende gader smallere, så 27 

der kan være flere grønne bede, husnære havearealer og 28 

gøre små gårde samt pladsdannelser mere grønne. Desuden er 29 

der et ønske om, at flere af de grønne områder er vilde, 30 

fx at græsset kun slås og ukrudtet brændes hvor det er 31 

nødvendigt ift. sikkerhed mv. 32 

 33 
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Vigtigt at fokusere på et vandmiljø i god økologisk 35 

tilstand i 2027 og ikke først i 2050. Desuden arbejde med 36 

vandløb over jorden, fx omkring Lersøparken. 37 

 38 

Inddragelse af borgere 39 

Det er vigtigt at inddrage borgere og lokaludvalg tidligt 40 

i etableringen af grønne områder. 41 

I forbindelse med borgerinddragelse og selvforvaltning kan fx nævnes 42 

Østerbro Gadehaver som gennem årene har vist, at det giver mening at 43 

lade borgerne tage ejerskab over forvaltningen af byens natur. 44 

 45 

I forbindelse med grønne puljer, bør det fremadrettet og 46 

være muligt at søge midler til mindre projekter i gårde – 47 

ikke kun til større projekter. De grønne puljer bør 48 

fremadrettet forankres i lokaludvalgene. 49 

 50 

Det er vigtigt, at biodiversitet fremadrettet tænkes ind i 51 

udviklingen af nye byområder fra starten. Man kan evt. 52 

lade sig inspirere af modellen fra Klimakvarteret. 53 

 54 

 55 

Borgerinddragelse: 56 

Østerbro Lokaludvalg har i forbindelse med denne høring 57 

været i dialog med Miljøpunkt Østerbro, som er kommet med 58 

input, og har desuden deltaget i borgermøde 1. september i 59 

Kulturcenter Kildevæld. 60 

 61 

Venlig hilsen 62 

Allan Marouf 63 

Formand for Østerbro Lokaludvalg 64 

 65 
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