
GRØN BLÅ Strategi – høringssvar 

Roskilde kommune har sendt forslag til BLÅ GRØN Strategi i høring, som DOF-Roskilde hermed 

kommenterer. 

Først vil vi gerne rose processen, der har ført frem til strategien, hvori interesseorganisationerne er blevet 

grundigt inddraget. Især workshoppen på Boserup Naturcenter i oktober 2018 var vel tilrettelagt og 

professionelt gennemført. Og så var det et fint træk, at repræsentanter for interesseorganisationerne 

kunne forelægge resultatet af gruppearbejdet for det politiske udvalg. 

Det er glædeligt og ansvarligt, at strategiens målsætninger relateres til FN’s verdensmål. 

Strategien er meget overordnet og ”løs”. Det vil derfor være de opfølgende handlingsplaner, der bliver 

afgørende for, i hvilken udstrækning strategiens mål bliver til virkelighed. DOF-Roskilde vil følge disse 

handlingsplaner og deres gennemførelse nøje. 

Indholdsmæssigt er det meget tilfredsstillende for os, at natur og naturskabelse har fået en så central plads 

i strategien – det er ikke ofte, at det er tilfældet i en plan. Vi kan til fulde støtte målet om skovrejsning og 

etablering af ny og urørt skov – af hensyn til naturen, beskyttelse af grundvandet og forbedrede rekreative 

muligheder. Vi har naturligvis et ønske om mest mulig ”naturskov”. 

Mulige konflikter mellem rekreativ benyttelse og beskyttelse af naturområderne omtales i strategien uden 

nærmere angivelse af, hvordan disse konflikter kan løses. DOF-Roskilde vil gøre opmærksom på, at især 

mountainbike-kørsel kan have stor negativ effekt på de mere følsomme fuglearter – typisk rovfugle. En 

undersøgelse i St. Dyrehave i Nordsjælland viste således en dramatisk tilbagegang for især ynglende 

rovfugle efter etablering af en mountainbike-rute. Således blev antallet af ynglende rovfuglepar reduceret 

fra 22-24 par til kun 5 par efter etablering af mountainbike-ruten. Jeg vedlægger et notat om 

undersøgelsen. 

Strategien nævner konkret Roskilde fjord som et område, hvor interesserne mellem benyttelse og 

beskyttelse kan kollidere. Som det også nævnes, er ynglebestanden af vandfugle gået tilbage. Hvor stor en 

rolle de rekreative aktiviteter spiller er pt. uklart. Vi ser frem til, at Nationalparkens undersøgelse 

forhåbentlig kan give et klarere billede af årsagerne til tilbagegangen. 

I strategien foreslås, at Syvholme Mose skal udvikles som naturområde. Det er vi selvsagt tilfredse med. Der 

står så også, at mosen ønskes benyttet som bynært rekreativt område. Da mosen er af beskeden størrelse, 

vil det efter vores vurdering være vanskeligt at kombinere de to interesser – dog afhængigt af, hvad der 

menes med rekreativt område i denne sammenhæng.  

I beskrivelsen af naturen i Roskilde Kommune s. 6 – Natur i landbrugslandet - nævnes, at naturområder som 

moser, enge, vandløb mv. som oftest er ”næringsfattige”. Det er desværre ikke tilfældet. Moser og enge er 

de seneste årtier blevet meget næringsberigede af stærkt stigende kvælstof-nedfald fra atmosfæren, 

hvilket bl.a. har medført tilgroning med brændenælder og andre næringskrævende ”store” plantearter, der 

udkonkurrerer de oprindelige mere sarte blomsterplanter. Vandløb og søer er gennem tilførsel af 

spildevand og drænvand også blevet stærkt næringsbelastede gennem mange år.   
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