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Greve Natur 

HC-mandskoret sang "Barndommens land" dygtigt akkompagneret af Jørgen Abel på flygel. 

Vi havde besøg af Lars Bjarne Nielsen der er formand for Naturfredningsforeningen i Greve. 

Lars kunne beklageligvis på ny fortælle, at Greve kommune ligger i bund ift. biodiversitet målt blandt landets 

kommuner. 

Følgende natursyn kan anlægges: 

1) Nytte - kodeord er "penge": Land- og skovbrug, 

Afgrøder - træ, kød. Klima 

2) Fritid - kodeord er "ud i naturen": Sport, 

hundeluftning, ridning, cykling, sejlads, træklatring, 

spejderliv picnic 

3) Kun natur - kodeord er "arter først": Uplejet natur, 

plejet natur efter et mål, rewilding NNP 

4) Kulturhensyn - kodeord "naturgevinst": Bevarelse af 

tidligere landbrugsformer 

Der var en livlig debat med Lars og mange spørgsmål. 

Lars er efter mødet vendte tilbage med følgende: "Tak for i går. Det var en spændende formiddag. Jeg blev spurgt 

om nogle ting, som jeg her vil svare på: 

1) Benyttes ekspropriation ved fredninger (for at kunne frede store områder)? 

Vor fredningsleder i DN svarer nej. Fredninger er frivillige, og ejerskabet over området vedbliver hos den 

oprindelige ejer. I sjældne tilfælde gives erstatninger for tab af brugen på størrelse med ekspropriationspriser. 

Så: Nej. 

2) Har kommunen forvaltning over (kirke)fredninger? 

Igen svares der nej fra DNs fredningsleder. Det er altid fredningsnævnet, der forvalter fredningen. 

Men der findes fredningslignende servitutter, som kommunerne forvalter, og det kan have været tilfældet i det 

konkrete tilfælde ved Greve Kirke, som spørgeren henviste til. 

3) Tiltrækker lærketræer fugle i særlig grad? Skal man tilstræbe at plante lærk i naturområder? 

Jeg havde aldrig hørt om den effekt, men har for en sikkerheds skyld spurgt Danmarks Ornitologiske Forenings 

(DOFs) biolog. 

Han siger, at dels er lærk ikke et hjemmehørende træ (vore eneste hjemmehørende nåletræer er taks og ene, 

men skovfyr regnes med), og bør derfor ikke plantes ved naturprojekter. De eneste fugle, der nyder specielt godt 

af lærk er duehøg (redeplads) og hvidvinget korsnæb, der er en sjælden gæst. Duehøg yngler helst i skovfyr. 

DOF har en side med anbefalinger til træer og buske, det er godt at plante i haven (hvis man har plads) 
her: https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fuglevenlig-have" 

https://arkiv.hemingwayclub.dk/s/CyFaLqQAy5ZjEB5
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