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Til Center for Miljøbeskyttelse 

Njalsgade 13 

Postboks 259, 2300 København S 
  

Bispebjerg Lokaludvalgs Høringssvar vedrørende ansøgning om Dispensation 

fra naturbeskyttelseslovens §3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital 

 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere denne ansøgning. 

Udover gennemlæsning af selve projektansøgningen baserer dette høringssvar sig på 

drøftelser i lokaludvalget og udvalgets bymiljøudvalg. Der har ikke været afholdt egentlig 

borgerinddragelse herom. 

 

Alment 

Projektet handler om en mindre flytning af søen ved Tuborgvej med samtidig omlægning 

af brinker og biodiversitetsfremmende foranstaltninger. Formålet er at skabe bedre plads til 

det nye akuthus. Desuden skal søen kunne bidrage til lokalregnvandshåndtering.  

Det generelle indtryk af projektet er, at det tegner til at blive pænt. Smukke planter og pæn 

landskabsarkitektur, og det tegner til at blive et behageligt område at færdes i.  

Vi har ingen kommentarer til den landskabsarkitektoniske del af projektet.  

 

Zoologisk bemærkning 

Til gengæld ønsker vores zoologikyndige medlem nogle ord med på vejen,- foranlediget 

af, at man i en mere lyrisk del af projektforslaget foreslår indførelse af hugorme i det nye 

anlæg, - hvilket efter vor mening er det glade vanvid og formentlig en fejl.  

Under afsnittet ”Udformning af søbredden” angives en række dyrearter, som man mener 

kan trives ved søen. Hertil nogle kommentarer: 

Rød Vandnymfe er en vandløbsart, og kan ikke yngle i en stillestående dam. Nærmeste 

levested er Mølleåen. 

Den illustrerede sommerfugl er en Monark. En nordamerikansk art, som i de senere år har 

etableret sig i det sydlige Portugal. Spontan etablering anses ikke for sandsynlig. 

Blåbåndet Pragtvandnymfe er knyttet til langsomt rindende, skyggefulde vandløb og anses 

normalt for ikke at leve på Sjælland. Man skal til centrale Jylland for at importere arten. 

Hugorm er en tørlandsart, som nærmest forekommer i den sydlige del af Gribskov-

området. En spontan spredning af arten til Bispebjerg Hospital kan ikke anses for 

sandsynlig. Bispebjerg Lokaludvalg forventer, at der indhentes tilladelse til udsætning af 

arten på Bispebjerg Hospital. Hugorm er som bekendt giftig, og kan være farlig for 

svagelige og børn. 
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