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dato:	  30.12.2019	  
FORSLAG TIL BIODIVERSITETSPAKKEN 
 
Fra 
Arternes Ambassade København 	  
ved Artsambassadør for Stor Vandsalamander 
og Hvepseedderkop-ambassadør,  
Ambassadesekretær Frej Pries Schmedes 
 
 
 
Emner til Biodiversitetspakken: 
 
- Den bynære natur og demokrati 
- Gør Metroen bæredygtig 
- Lovændringer og forbud 
- Naturzoner og no-go zoner 
- Naturens rettigheder 
- Natursyn  
- Naturministerium og Naturborgmestre 
- Biodiversitetsråd 

 

 
Kære Lea, Miljøministeriet og biodiversitetspakke-udvalg 
Danmark er jordklodens næst mest bebyggede og opdyrkede land. Det er derfor at landets 
vilde arter uddør, og at vi mennesker mangler tilhørsforhold til den vilde og uregulerede 
natur: Det mangeartslige fællesskab som Danmark og jorden er. 

- Den bynære natur og demokratiet: 
Amager Fælledsagen er prøvestenen på om biodiversitet prioriteres i realpolitisk, og om 
vores fredningslovgivning i dag virker som et værn mod en økonomisk vækst, der vil skabe 
velfærd på naturens bekostning. 
Hvis vi ikke vil værne om den vilde natur, der har størst biodiversitet og som er tættest på 
flest borgere, hvad står så til at redde ? Får vi ikke her mest velfærd, sundhed, klimagevinst 
og god biodiversitet, der formidles, for pengene ? Det drejer sig om små 1,9 mia. kr.* 
Bebygges Amager Fælled med en by til 5000 mennesker nedsættes hele Amager 
Fælleds økologiske funktionalitet.  
 
Arternes Ambassade København, er, sammen med et flertal af hovedstadens borgere, 
overbeviste om, at realiseringen af Vejlandskvarteret/Fælledby vil få reelle, negative – og 
muligvis ulovlige konsekvenser – både for internationalt beskyttede arter (bilag4-arter i EU-
habitatsdirektivet) som Stor Vandsalamander og for flere rødlistede og fredede arter i 
Danmark. 
Forstyrrelser fra bevægelse, lys, støj, slid og lugte. Og kemiske udledninger. Både fra 
byggeriet og dets indvirkning på giftundergrunden på Lærkesletten, og fra den planlagte 
menneskelige beboelse. Vilde arters yngle- og rastesteder forringes af indgrebet og de 
mange mennesker, og arterne reduceres eller presses ud af Amager Fælled. Dette vil være 
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tilfældet allerede i byggefasen. Mange arter vil i denne fase forsvinde fra Københavns 
kommune for altid, hvilket uundgåeligt forringer biodiversiteten i Naturpark Amager, der er en 
del af Danmarks Naturkanon, hvoraf Amager Fælled udgør den lille nordlige del, beliggende i 
Københavns kommune. 
 
Miljøministeriet må tage dette til efterretning, og hjælpe Københavns 
borgerrepræsentation med at træffe bæredygtige beslutninger for biodiversiteten.  
Se bilag: AAK høringssvar AF2019 

Gør Metroen og investering i infrastruktur bæredygtig: 
Metrogæld slår natur ihjel som det kører lige nu, da gælden er årsagen til at Amager Fælled, 
Stejlepladsen og Selinepladsen (og Belleahøj) affredes ved lov for at kunne sælges. Derved 
er det som burde have været grøn fællestransport blevet årsag til en sort og udemokratisk 
byudvikling på biodiversitetens bekostning. 

Afsæt gennem biodiversitetspakken *1,9 mia kr. til afbetaling af gammel 
metrogæld som By & Havn I/S er sat til at modtage, til afbetaling på gæld fra den 
underfinansierede første metro. 

 

Morgenlys på Lærkesletten, Amager Fælled. foto Frej Schmedes 
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LOVÆNDRINGER OG FORBUD: 

Afskaf særloven ”Affredningsloven” L153. 

L153 sætter reelt magtens tre-deling ud af kraft. Ved at ophæve fredninger uden om 
fredningsnævn for at opnå økonomisk gevinst til det gældsplagede kommunale og statslige 
selskab By & Havn I/S. 
Loven truer også selve fredningsbegrebet, da fredninger, der i princippet gælder evigt, med 
L53 sættes til salg, i strid med fredningslovens valide forhold for affredning. 
 
- Byggestop på vilde, grønne arealer. 
Plads, levesteder og trivsel til de andre arter kræver et generelt byggestop ved lov på grønne 
arealer. 
Vi må indse, at der ikke kan bygges og inddrages flere grønne kvadratmeter. 
Vi må innovativt optimere de allerede indtagne arealer, som er til brug for vores art. 
Fordelen er at både klima, velfærd, sundhed, turisme og biodiversitet forøges. 

- Vildsvinehegnet 
Forhindrer biodiversitetens mobilitet og dynamik. Desuden kan vildsvin svømme. Derfor skal 
det ned igen. 

- Pesticideforbud for al industri. 
Fire humlebiarter og tolv sommerfuglearter er uddøde i Danmark inden for ca. 20 år. At 
forbyde pesticider for private og på statens naturgrunde er ikke tilstrækkeligt, hvis vi ønsker 
at bremse nedgangen af insekter og de arter som lever af store insekter. F.eks Kirkeuglen, 
der nu officielt er opgivet at rede. Kirkeuglen var for ikke længe siden en almindelig fugl i 
Danmark. 
 
Pas på Padderne: 
Forbud mod kunstgødningskugler der dræber fredede padder ved hudkontakt. 
”..nu trues paddernes ynglesteder især af eutrofiering, tilgroning, fjernelse af lavvandede 
bredzoner... På land trues padderne sandsynligvis især af kunstgødning (som dræber padder 
ved hudkontakt), trafik og pesticider. Undersøgelser viser, at adgang til fourageringsområder 
i form af skove eller større småbiotoper i nærheden af ynglelokaliteterne er vigtige for padder 
i almindelighed.”  
Rødlisten: 
https://www2.skovognatur.dk/udgivelser/1997/rodliste/8resultater.htm 

Naturzoner 
Danmark er forpligtet til at have 17% beskyttet naturareal som FN-mål. 
Vi har i realiteten kun 0,8% natur, der kun er tildelt biodiversitetsmål. 
Vi har 9%, der indgår i flygtigt definerede størrelser som naturparker, nationalparker og 
Natura200, disse skal prioriteres til biodiversitet, der næst rekreative formål uden drift. 
Vi har behov for 30% beskyttet natur, hvis vi skal have god trivsel for biodiversiteten, med 
store græssere i intakte økosystemer. 
Derfor skal vi både have store sammenhængende naturzoner og ”NoGoZoner” for sky- og 
sårbare naturhabitater. 
Alle arealer med oprindelige naturtyper må totalfredes som Natura2000. 
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Biodiversiteten har brug for både sammenhængende habitater og korridorer der imellem, i 
landzoner, samt udvidelse og bevaring af grønne kiler i byzoner, her er Sømosen i Ballerup, 
Vestskoven i Albertslund, Engholm ved Aalborg, Amager Fælled, og Stejlepladsen der ligger 
op til Natura200 havområde igen case på at de grønne kiler reelt er ved at blive bygget grå. 
Motorvej gennem Røsnæs, der er et Hugorme og Natura2000-habitat, er vejen til endnu 
mere forarmning af Danmarks naturtilstand. 
 
NATURPLEJE: 
Landbrugsstøtte skal ud af naturarealer. 

Kokon af Hvepseedderkop, hvori ungerne overvintrer på Lærkesletten Amager Fælled. foto Frej Schmedes 
 
Hvepseedderkoppen er en ny art i Danmark. Den er kommet p.g.a. klimaforandringerne. 
Den lever i de høje græsser hvor dens unger klækkes, men overvintrer i kokonerne til næste 
forår. Hvepseedderkoppens spind udsmykkes med hvidt zigzag mønster, der gør at store 
græssere som rådyr kan se og undgå dem. 
Når græsset slåes, som landbrugsstøtten ofte kræver, i stedet for at det bliver græsset 
naturligt, ødelægger man alle disse kokoner og ungerne dør. 
I Naturzoner skal dette undgås, disse årlige massakrer på de små arters børnehave, boliger 
og liv. 
 
Driften skal ud af statsskovene og store græssere skal ind. 
Dræn skal stoppes, fugtige og næringsfattige jorde skal omlægges til varige naturzoner. 
 
INFRASTRUKTUR I Naturzoner: 
Veje og stier med asfalt og faste belægninger virker som dødsfælder. Særligt på padder og 
krybdyr. Den varme flade (der forøger klimaopvarmningen) bruges af firbenet og snogen til at 
sole sig på. De når ikke at høre cykler og trafik, der kører hurtigere på den jævne asfalt end 
på naturlige grus- og stenpassager. 
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Padder, og særligt de langsomme, der ikke kan springe f.eks. salamandere og tudser, 
risikerer at udtørre og blive trafikdræbt eller opdaget af hunde i snor på disse flader. 
Belyses disse stier er de også dødsfælder for de lysfølsomme og nataktive insekter. 
Hvordan kan infrastrukturen dannes uden brug af faste belægninger eller belysning? 
Hvilke særlige hensyn skal vi kræve af rekreative aktiviteter, så der ikke benyttes asfalt eller 
hårde belægninger og belysning eller etableres passager hen over og ud mod oprindelige og 
sarte naturtyper, hvor de mange rødlistede og fredede arter også findes? 
 
Indhegn vores afgrøder og infrastruktur i stedet for at indhegne dyrene i naturparker og 
lad den vilde natur have fri bevægelighed.  
Lav vildtpassager der, hvor vilde arter gentagne gange bliver trafikdræbt. 
 
NATURENS RETTIGHEDER 

Der må indføres juridiske rettigheder for arter, habitater, økosystemer og bevaringsværdige 
og oprindelige naturtyper. Dem har vi 43 af i Danmark opgjort i EUs habitatsdirektiv. 
Strandengen på Amager Fælled er en af disse. 

Juridiske rettigheder, der gør muligt for alle at sagsøge X, i det almindelige retssystem, på en 
arts eller et habitats, f.eks Amager Fælleds vegne – eller Gudenåens, Laksens eller 
Kridtuglens vegne, hvis en lov, en byplan, eller en privat udnyttelse påvirker en eller flere 
arter negativt i landets økosystem.  
Den ikke umiddelbare nyttige eller æstetiske natur har ret til liv og skal have plads. 

Naturens Minister og naturens borgmestre 

Naturen har brug for et ministerium, der ikke vægter menneskets miljø og vores fødevarer 
højere end natur, der ikke bare bør ses som ressourser for os. 

Biodiversiteten mangler et ministerium og naturborgmestre og en naturminister, der tager de 
vilde arters perspektiv med henblik på fremtidig prioritering og udvikling, og vil være disse 
arters stemmer og varetage deres rettigheder i vores menneskecentrerede demokrati. 

Biodiversitetsråd.  
 
Vi har brug for et uafhængigt og borgerinddragende biodiversitetsråd, der også ser på vores 
natursyn.  
Vi behøver for at undersøge, hvor mange vejtræer, der påtænkes eller allerede fældes af 
hensyn til indførelsel af trådløse netværk som 5G.  
Og hvilken indvirkning 5G har på insekters orientering og kommunikation. 
Rådet (og Naturministeriet) skal undersøge hvilke rettigheder de vilde arter, der bor i 
Danmark til lands og til havs, har i vores retssamfund, når kommune eller stat ønsker 
at omsætte deres hjem med henblik på gældsafbetaling af infrastruktur eller anden 
komfort til mennesket. 
Rådet må se på overgangen fra nutidens udnyttesyn og dennes teknologi, hen mod 
teknologi og kultur der fordrer symbiotisk sameksistens. 
 
 
Artig hilsen på vegne af Kongerigets vilde beboere 
Arternes Ambassade København 
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