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Lav Sortedams- og Peblingesøen lige så smukke som Sct. Jørgens Sø 

De nordlige søer i København, dvs. Sortedams- og Peblingesøen, kunne blive ligeså smukke som 

Sct. Jørgens Sø med rørskov, syd for Gyldenløvsgade. Det ville samtidig forbedre biodiversiteten i 

de nordlige søer. Det er slående, at vi har en smuk og frodig sø mod syd og to mere golde søer 

med granitkant mod nord. Forslaget er simpelthen at omdanne de nordlige søer i stil med de 

sydlige, ved at plante rørskov langs kanterne, men i øvrigt bevare de eksisterende gang- og 

cykelstier, og uden at fjerne granitkanterne, men blot skjule dem bag rørskov. 

Baggrund 

Som beboer lige op ad Sortedamssøen går jeg ofte tur langs søerne og nyder bl.a. fuglelivet. Men 

jeg tænker også på, hvor alle de vandfugle dog skal yngle. Nogle kan yngle på Fugleøen og 

Fiskeøen, men der er ikke plads til alle. Nogle samler små affaldsbunker på vandet som flydende 

reder. Den foreslåede ændring vil både gavne den rekreative værdi og fuglelivet. Det er ganske vist 

ikke undersøgt systematisk, om rørskovene i de sydlige søer er bedre for fuglelivet end 

granitkanterne i de nordlige. Men det anføres her: https://www.fredninger.dk/fredning/soeerne-i-

indre-by/ under ”Dyreliv” at de to øer i Sortedamssøen samt rørskovene i Sct. Jørgens sø har stor 
betydning som yngleplads. Det virker da også helt logisk, at redemulighederne er bedre i 

rørskovene i de sydlige søer end langs granitkanterne i de nordlige. 

Jeg er klar over, at granitkanterne omkring Peblinge- og Sortedamssøen er fra 1929 - 

https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8erne – og at de er fredet. Søerne blev som helhed fredet i 

1966, efter man opgav Sørings-projektet. Men man behøver heller ikke fjerne kanterne. Man kan 

blot plante rørskov i bræmmer langs kanterne. Dermed kan man også bevare de nuværende stier 

til både cyklister og fodgængere. Jeg har drøftet forslaget med Klaus Mygind, BR-medlem for SF, 

som har stillet en række spørgsmål til Forvaltningen, som blev besvaret i efteråret 2020. Det 

fremgår, at det er forvaltningens opfattelse, at selve synsindtrykket af granitkanterne er omfattet 

af fredningen, hvorfor det vil kræve dispensation at ændre på dette. Men jeg finder, at en sådan 

dispensation i så fald bør gives, med henvisning til at der skabes bedre betingelser for dyrelivet, og 

et smukkere og mere frodigt udtryk. 

Forvaltningen finder endvidere, at etablering af rørskov langs granitkanterne vil mindske 

vandvolumen, og at dette kan have betydning ift. klimatilpasningsplanen. Men dette må være en 

ganske lille effekt, som må kunne kompenseres på anden vis. 

Jeg har forelagt forslaget for Danmarks Naturfredningsforening i København. De synes det lyder 

spændende, men har deres eget forslag, som især handler om flere fugleøer på søerne, hvilket dog 

tidligere er afvist af kommunens forvaltning. 

For tiden ser alle søerne mindre attraktive ud, fordi vandstanden er meget lav. Men kommunen 

arbejder på en alternativ vandtilførsel, så dette problem forhåbentlig snart bliver løst. 
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