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Indledning 
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har ønsket en så komplet oversigt som 

muligt over antallet af ynglende fugle, konkrete ynglepladser/steder og en registrering af 

yngleadfærd på de to store kirkegårde Bispebjerg Kirkegård og Vestre Kirkegård, samt en 

beskrivelse af fuglenes generelle brug af kirkegårdene som raste- og fourageringsområder, og især 

om arter af ugler eller rovfugle yngler i områderne.  

De fuglearter, der overvejende yngler på kirkegårdene, er normalt tilknyttet habitater som skov og 

krat. Gennem det seneste århundrede, er stadig flere fuglearter, der tidligere udelukkende 

ynglede i naturlige habitater som skov og krat, blevet almindelige ynglefugle i bymiljøerne. De er 

karakteriserede ved at være generalister, og de er generelt vidt udbredte. Tilpasningen til 

mennesket og bymiljøet, er sket i takt med at bymiljøer dækker stadigt større arealer. De arter, 

der tilpasser sig bymiljøet, har også i større eller mindre grad ændret deres adfærd. Mange er i 

højere grad blevet standfugle frem for trækfugle. Og generelt er de blevet mindre sky, da de ikke 

efterstræbes af mennesker i samme omfang som tidligere, hvilket betyder øgede muligheder for 

naturoplevelser i byerne. Nogle arter viser også andre tilpasninger til bymiljøet som ændret 

sangaktivitet og ynglefænologi. F.eks. starter solsorte deres sang mange uger tidligere om foråret i 

de kunstigt oplyste bymiljøer, ligesom tidspunktet på dagen kan blive forskudt. Støj i omgivelserne 

påvirker også fuglenes sangaktivitet og kan virke negativt på deres bestandstæthed.  

En af årsagerne til urbaniseringen af fuglene er, at der er store føderessourcer i bymiljøerne, og at 

prædation og dødeligheden er mindre end i mere naturlige habitater. Pga. den strukturelle 

mangfoldighed kan bestandstætheden af de ynglende fugle ofte være meget større i bymiljøer 

end i de naturlige habitater. Dette gør sig i høj grad også gældende på de to undersøgte 

kirkegårde.  

De to store københavnske kirkegårde, Vestre Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård (herefter blot 

Vestre og Bispebjerg), blev anlagt uden for bymæssig bebyggelse, på tidligere dyrkede arealer. 

Kirkegårdene blev anlagt for 120-150 år siden, og med den aldrene beplantning af træer og buske 

fremtræder de nu som en blanding af parker med elementer af haver og enkelte elementer af 

skov. Der er en skarp grænse til omgivelserne, der langt overvejende udgøres af mere eller mindre 

tætbebyggede bymiljøer, bortset fra den nordlige del af Bispebjerg Kirkegård, der grænser op til 

Utterslev Mose, på den anden side af en knapt så trafikeret vej.  

De biologiske værdier som kirkegårdene har i dag, skyldes ikke at man tidligere har haft særligt 

fokus på denne del af kirkegårdenes funktion. Det har været mange andre hensyn, der har været i 

forgrunden, som plads til begravelser, kulturhistoriske forpligtelser, landskabelige overvejelser og i 

nyere tid også rekreative hensyn. Når kirkegårdene i dag har en stigende biologisk betydning, 

skyldes det at nogle træer og buske har fået lov til at blive store og gamle, at fugle og dyrelivet har 

tilpasset sig til at leve nær mennesker, men også at de bymæssige omgivelser har en så forholdsvis 

ringe biologisk værdi. De store biologiske værdier betyder også, at kirkegårdenes rekreative 

værdier øges, da de giver bybefolkningen gode muligheder for mangeartede naturoplevelser til 

dagligt hvor de bor.  
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Sammenfatning 
Målet med denne rapport er at beskrive sammensætningen af de ynglefugle, som er blevet 

registreret på de to kirkegårde ved optællinger i foråret 2020, samt deres forekomst i forhold til de 

fysiske forhold. Der er foretaget en registrering af tætheden af ynglefuglene, som sammenlignes 

med de overordnede landskabelige zoner, som er vist i udviklingsplanerne for de to kirkegårde 

(Københavns Kommune 2015 a & b). Desuden beskrives de forskellige ynglefuglearters typiske 

redeplaceringer, og de konkrete redeplaceringer, der er blevet registreret. Denne beskrivelse kan 

forhåbentlig være grundlag for, at forvaltningen af kirkegårdene kan tage specifikt hensyn til 

konkrete træer eller bevoksninger for at sikre gode forhold for fuglene, og kan indgå i langsigtede 

overvejelser for områdernes udvikling.  

De ynglende fugle kan groft inddeles i to store grupper efter den måde de placerer deres reder på: 

Hulrugende fugle og de øvrige, der anlægger en åben, bægerformet eller kugleformet rede.  

For de ikke hulrugende arter, der bygger mere eller mindre åbne reder, gælder, at de fleste bygger 

en ny rede hvert år. For større arter som husskade, krage og spurvehøg, bliver fjordgamle reder 

dog ofte genbrugt og udbygget. Krager vælger at placere deres kraftige rede højt til vejrs og 

forsvarer reden og dens indhold aktivt over for potentielle fjender, mens mange af de mindre arter 

af spurvefugle anlægger reden godt skjult og satser på, at prædatorer ikke opdager den. 

Anlæggelsen af reden kan ske tidligt, hvor reden anlægges i stedsegrønne bevoksninger. Efter 

løvspring i begyndelsen af maj øges udbuddet af gode redeplaceringsmuligheder markant.  

Med udgangspunkt i registreringen af ynglefuglene kommer rapporten med nogle anbefalinger til 

driften både på kort sigt og længere sigt. Det er muligt markant at forbedre kirkegårdenes 

potentiale som levested for dyr og fugle bl.a. ved at følge nogle anbefalinger og en strategi der 

mere målrettet tager hensyn til ynglefuglenes krav til deres levesteder. Helt overordnet vil en 

mindre intensiv pleje generelt være til gavn for biodiversiteten. De fleste anbefalinger kan sagtens 

følges samtidig med at de øvrige mangesidede hensyn til kirkegårdenes funktioner varetages.  

Selvom der er en del træer på kirkegårdene ældre end 100 år, så er kirkegårdsbiotoperne relativt 

unge i sammenligning med en gammel naturskov. Samtidig udføres der er en konstant stor 

plejeindsats på kirkegårdene. Der er derfor relativt lidt dødt ved på træerne og på jorden, hvilket 

bl.a. betyder at mulighederne for redeplacering for de hulrugende er ret begrænsede.  

Et andet elementer der mangler i forhold til de fleste naturlige biotoper er vand. Da kirkegårdene 

er anlagt på tidligere dyrket jord på bakkedrag, er der ingen naturligt forekommende lavninger 

eller vandhuller. På begge kirkegårde er der ganske enkelte kunstige damme. Anbefalingerne går 

også på plejen af plænerne der udgør en meget stor del af kirkegårdene.  
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Undersøgelsens metoder og omfang 

Metoder 
For langt de fleste af de ynglende fuglearter i de skovagtige miljøer på de to kirkegårde gælder det, 

at prædation er en af de vigtigste årsager til at et yngleforsøg mislykkes. Derfor er en skjult 

redeplacering i skovmiljøet en helt afgørende faktor for de fleste fugles ynglesucces. Det er 

selvfølgelig en væsentlig grund til, at det samtidig er vanskeligt og tidskrævende at lokalisere 

rederne. Ud over at rederne placeres skjult, f.eks. i stedsegrønne buske og træer, så kan de også 

placeres i større højde over jorden. Efter løvspring bliver mange redeplaceringer endnu bedre 

skjult. Det er derfor generelt særdeles tidskrævende at eftersøge reder af de fleste småfugle i de 

komplekse og etagerede skovagtige bevoksninger på kirkegårdene, og det har ikke været realistisk, 

at lave en redeeftersøgning af de fleste forekommende ynglende fuglearter inden for rammerne af 

denne undersøgelse, der har været begrænset til 4 optællinger med ca. 14 dages mellemrum fra af 

april til starten af juni. Desuden kom undersøgelsen så sent i gang, at de mest optimale 

tidspunkter for en registrering af de tidligst ynglende arter var forpasset.  

For de fleste talrigt forekommende og almindelige ynglefugle, har jeg antaget at syngende fugle 

eller blot fugle i en egnet biotop er udtryk for at de yngler, uanset om der foreligger et redefund.  

Specifikke metoder til kortlægning og bestandsvurdering er beskrevet under hver enkelt art. 

Fuglene er blevet indtegnet på feltkort, idet området bliver gennemgået langsomt ad ruter, der 

dækker området med ca. 50 meters afstand, hvilket maksimalt betyder en afstand på 100 m 

mellem observationsruterne, hvilket er nødvendigt pga. den forholdsvis tætte bevoksning i de 

fleste områder. Områderne er blevet gået igennem til fods og på cykel. For at dække Bispebjerg 

Kirkegård er der i gennemsnit tilbagelagt ca. 7,5 km ved hvert besøg, og på Vestre ca. 10 km.  

Der blev benyttet håndkikkert og der er taget fotos af lokaliteterne og når det har været muligt af 

fuglenes redeplaceringer og typiske adfærd. Alle sete fugle blev indtegnet på feltkort, som siden 

blev rentegnet. For hver art blev alle oplysninger samlet på et separat kort, hvorfra antallet af 

ynglende individer og par blev opgjort.  

Der blev undersøgt om supplerende registreringer af ynglefugle i DOFbasen kunne bidrage til 

tællingerne. Detaljeringsgraden på de oplysninger som databasen giver, har ikke givet anledning til 

at inddrage disse. Der blev taget kontakt til lokale ornitologer der jævnligt færdes i områderne. 

Særligt skal Jan Speiermann takkes for oplysninger om ynglefuglene på Vestre Kirkegård.  

Omfang 
Første optælling blev foretaget den 18. april. Da fuglenes aktivitet er størst i de tidlige 

morgentimer, er optællingerne foretaget så snart kirkegårdene er åbnet kl. 7 om morgenen. Ved 

den første kortlægning blev begge områder gennemgået med særligt henblik på at få kortlagt de 

mest talrige arter. Ved de efterfølgende besøg er der fulgt op med kortlægning af ynglefugle der 

først ankommer i løbet af april og ind i maj, samt med dokumentation af yngleadfærd og 

redeplaceringer.  
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Figur 1. Eksempel på en gået rute på Bispebjerg Kirkegård. Det er kun ca. halvdelen af Kirkegården der er 
dækket ved denne optælling og en rute på 8 km. Tallene angiver distancen i km.  

 

Figur 2. Et eksempel på en rute på godt 10  km på Vestre Kirkegård. 
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Tabel 1. Omfanget af feltarbejde fordelt på de enkelte dage og områder. Der blev brugt 45 timer i felten og 
gået og cyklet ca. 70 km i de to områder. Dertil kommer transport til og fra området i forbindelse med de 
10 besøg. 

 

 

Figur 3. Bispebjerg Kirkegård i april. Start på løvspring. 

Lokalitet Dato Start Slut Minutter

Bispebjerg18.4 1630 2000 300

Bispebjerg19.4 645 1145 300

Bispebjerg27.4. 730 1000 150

Bispebjerg9.5 945 1230 150

Bispebjerg30.5 700 1100 400

Bispebjerg6.6 730 1000 270

timer i alt 21

Lokalitet Dato Start Slut Minutter

Vestre 19.4 1840 2000 100

Vestre 20.4 730 1110 220

Vestre 21.4 700 1000 180

Vestre 28.4 1650 1722 32

Vestre 29.4 706 815 69

Vestre 8.5. 900 1230 210

Vestre 21.5. 700 1015 315

Vestre 3.6 900 1200 300

timer i alt 24
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Vejret 
Primo april var mild og tør (Figur 4 og Figur 5). Midten af måneden blev regnfuld og temperaturen 

faldt, og der var flere nætter med temperaturer under frysepunktet. Det ustadige og blæsende 

vejr, med nedbør og nattefrost, gentog sig sidst på måneden. Derefter var der en god og 

vejrmæssigt stabil periode fra d. 30.4. til 6.5, hvor vinden var knap så kraftig, temperaturen steg 

lidt og der var tørvejr. Derefter var der atter en uge med en del nedbør og nattetemperaturer ned 

til frysepunktet. Fra den 12. maj og måneden ud var vejret ganske solrigt og nedbørsfattigt, og 

med højere temperaturer.  

 

Figur 4. Nedbør i København og Nordsjælland i perioden 1. april til 30. juni. Data: DMI. 
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Figur 5. Temperaturer i København og Nordsjælland i perioden 1. april til 30. juni. Data: DMI. 

Resultater af registreringen af ynglefugle 
Undersøgelsen af ynglefuglene omfatter de to store kirkegårde i København Bispebjerg Kirkegård 

og Vestre Kirkegård. Bispebjerg Kirkegård er 36 ha og Vestre Kirkegård er 54 ha. Kirkegårdene er 

forholdsvis velafgrænsede mod omgivelserne. Der gives en nærmere beskrivelse af de enkelte 

kirkegårde i de følgende afsnit. 

I det følgende redegøres for resultaterne af ynglefugletællingen artsvis for begge kirkegårde. For 

hver art eller artsgruppe beskrives optællingsmetodikken, og der redegøres for 
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bestandsvurderingen. Der er angivet hvilke typer observationer, der er foretaget for de enkelte 

arter. Udbredelsen på de to kirkegårde illustreres med kort.  

Det skal bemærkes at en indsats for at dokumentere sikre ynglefund og redeplaceringer for langt 

de fleste arter, er forbundet med et ekstremt stort tidsforbrug, og det er i mange tilfælde ikke 

muligt uden at klatre i træerne, eller foretage gentagne besøg af meget lang varighed. Nogle 

fuglearter genbruger deres reder fra år til år, og de vil være synlige i løvfældende træer. Det gør 

sig f.eks. gældende for husskade. Efter løvspring bliver muligheden for at observere reder 

reduceret meget markant, og ved redeplaceringer i nåletræer, vil det kun undtagelsesvis være 

muligt at observere en rede. Da vil man i de fleste tilfælde være henvist til udelukkende at 

lokalisere redetræer, hvis det er muligt at observere yngleadfærd som redebygning eller 

ungefodring. Sådanne observationer er i sagens natur også meget tidskrævende og sker ofte 

tilfældigt. Med indre der er gjort konkrete redefund, så vil den typiske redeplacering for de 

nævnte arter være angivet.  

For hver enkelt art er der vurderet antal ynglefugle, der er angivet som ét tal. Ofte angives tallet af 

ynglefugle som et spænd mellem to tal, f.eks. 15-20, hvilket tager udgangspunkt i hvor stor 

sikkerhed der er for at de enkelte arter yngler i et område afhængigt af deres adfærd. Det er i 

denne undersøgelse antaget, at samtlige adulte individer registreret i velegnet ynglehabitat faktisk 

også er ynglefugle, med mindre andet er nævnt. Tallet kan være stykket sammen af observationer 

over flere dage, hvis det vurderes at de observationerne vedrører forskellige fugles territorier. For 

nogle arter af trækfuglene, som også yngler på de to kirkegårde, vil antallet variere meget 

betydeligt, hvilket skyldes at gennemtrækkende fugle kortvarigt synger og optræder som om de 

var ynglefugle. For at udelukke ikke-ynglende fugle og trækfugle, er en registrering af fuglenes 

adfærd nødvendig, med mindre tidspunktet for observationen sandsynliggør, at der ikke længere 

er trækfugle i området. Da det ikke har været muligt at foretage denne vurdering inden for de 

snævre tidsrammer, er sådanne arter nævnt, med det forbehold, at de kan dreje sig om trækfugle 

der markerer territorie under deres træk nordpå eller yngler i kirkegårdenes omgivelser.   

Tætheden af ynglefugle er lidt større på Bispebjerg end på Vestre (Tabel 2). Forskellen skyldes 

formentlig, at Vestre generelt fremtræder mere intensivt plejet, med større arealer med 

opstammede træer og korttrimmede plæner. Tæthederne i antallet af ynglefugle på de to 

kirkegårde er i denne tabel sammenlignet med Strødamreservatet i Nordsjælland (Meltofte et al 

2016). Dette er en skov hvor forvaltningen i årtier har været målrettet på at skoven udvikler sig 

naturligt, og hvorfra der foreligger grundige optællinger af ynglefuglene, der gør en sammen-

ligning af tætheder mulig. Strødamreservatet er en af de danske skove med tætteste 

fuglebestande og sammenligningen med denne lokalitet skal synliggøre potentialet for en 

forvaltning af kirkegårdene, der i højere grad søger at udvikle en naturlig skovbiotop. De relativt 

lave tætheder af hulrugende arter på kirkegårdene viser, at det er muligt at øge tætheden af disse 

meget. For nogle arter som løvsanger, ringdue, gråkrage og husskade er der langt større tætheder 

på begge kirkegårde end i en naturlig skovbiotop.  
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Tabel 2. Resultatet af optællingen af ynglende fugle på Bispebjerg og Vestre i 2020. Der er givet et 

ǘŀƭ ŦƻǊ ƘǾŜǊǘ ŀŦ ƻƳǊňŘŜǊƴŜΦέлέ ōŜǘȅŘŜǊ ƛƴƎŜƴ ȅƴƎƭŜŦǳƎƭŜΦ ϝ ōŜǘȅŘŜǊ ŀǘ ŀǊǘŜƴ ŜǊ ƻōǎŜǊǾŜǊŜǘΣ ƳŜƴ ŜǊ 

vurderet ikke ynglende. Gul markerer hulrugende arter. Natugle er eftersøgt forgæves. Tætheden 

af par pr 10 ha er angivet og sammenlignet med Strødamreservatet (2006-2014).  
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Nr. Art Vestre Bispebjerg Vestre Bispebjerg Strødam

antal par antal par par/10ha par/10ha par/10ha

1 Gråand 9 8 1,7 2,2 0,2

2 Blishøne 1 0 0,2 0,0 0,4

3 Ringdue 90 76 16,7 21,1 7,6

4 Spurvehøg 2 0 0,4 0,0 0,0

5 Natugle 0 0 0,0 0,0 0,2

6 Gærdesmutte 14 9 2,6 2,5 6,3

7 Jernspurv 2 2 0,4 0,6 0,9

8 Rødhals 7 2 1,3 0,6 10,0

9 Munk 6 13 1,1 3,6 8,5

10 Solsort 36 26 6,7 7,2 13,4

11 Sangdrossel 1 1 0,2 0,3 5,0

12 Sjagger 5 3 0,9 0,8 0,1

13 Gærdesanger 7 0 1,3 0,0 0,0

14 Løvsanger 11 5 2,0 1,4 0,2

15 Gransanger 19 20 3,5 5,6 4,3

16 Skovsanger* 0 1 0,0 0,3 1,2

17 Tornsanger 4 0 0,7 0,0 0,3

18 Fuglekonge 4 2 0,7 0,6 0,3

19 Rødstjert 6 3 1,1 0,8 2,4

20 Stor flagspætte 5 3 0,9 0,8 2,0

21 Spætmejse 0 3 0,0 0,8 5,2

22 Broget fluesnapper* 1 0 0,2 0,0 0,3

23 Grå fluesnapper* 1 0 0,2 0,0 1,3

24 Musvit 19 33 3,5 9,2 17,0

25 Blåmejse 20 18 3,7 5,0 10,2

26 Sortmejse 3 1 0,6 0,3 0,8

27 Korttået træløber 4 7 0,7 1,9 0,4

28 Halemejse 1 4 0,2 1,1 0,7

29 Bogfinke 15 0 2,8 0,0 11,5

30 Grønirisk 6 4 1,1 1,1 2,6

31 Kærnebider 2 0 0,4 0,0 1,1

32 Stillits 1 0 0,2 0,0 0,5

33 Dompap 0 5 0,0 1,4 0,9

34 Gråkrage 9 8 1,7 2,2 0,2

35 Husskade 20 9 3,7 2,5 0,0

36 Allike* 10 4 1,9 1,1 2,1

37 Skovskade 7 14 1,3 3,9 1,1

Total 348 284 64,44 78,89 142,00
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Figur 6. Samtlige registrerede fugle på Bispebjerg. Signaturer er valgt tilfældigt for de enkelte arter. 
Signaturer nederst: Områder der i udviklingsplanen for Bispebjerg er målsat som skov (mørkegrøn), 
lund (lysegrøn) og have/eng (grågrøn). Der er en større koncentration af ynglefugle omkring søen 
mod nord og forholdsvis få i haverne centralt i området.  
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Figur 7. Samtlige registrerede ynglefugle på Vestre. Signaturer 
er valgt tilfældigt for de enkelte arter. 
Signaturer til højre: Områder der i udviklingsplanen for Vestre 
er målsat som skov (mørkegrøn), lund (lysegrøn) og have/eng 
(grågrøn). Der ses en større koncentration af ynglefugle 
omkring de to søer. I andre områder som især den vestlige del, 
er der påfaldende få ynglefugle  
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Grågås 
Grågås fouragerer og raster parvis i den nordlige del af Bispebjerg pga. nærheden til Utterslev 

Mose, hvor der er en stor ynglebestand. Det vurderes ikke, at grågæssene har deres reder eller 

yngler på Bispebjerg. Gæssene fouragerer på de store arealer med klippede plæner længst mod 

vest nær mosen.  

 

Figur 8: Et gåsepar nyder græsset på plænerne mod nord, men de yngler ikke her. 
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Gråand 
Redeplacering sker oftest på jorden, ofte skjult i høj vegetation eller kvasbunker, men den kan 

placere reden i træer. De kan også placere deres reder i kunstige redekasser nær vandet. For 

andefuglenes vedkommende, må man konstatere, at det pga. af deres skjulte adfærd i yngletiden 

og en generelt lav succesrate, oftest ikke vil være muligt at registre disse som sandsynligt eller 

sikkert ynglende.  

Det kan være meget tidskrævende og vanskeligt at konstatere sikkert ynglende andefugle. 

Hannerne forsvinder fra selve redelokaliteten efter rugningens ophør og hunner kan færdes meget 

skjult med ungerne, og ses sjældent. Jeg har registreret ventehanner og par i maj. Da hanner er 

meget synlige, vil man som regel registrere flere hanner end hunner. Det samlede antal af 

ventehanner og hanner i par i denne periode er et udtryk for et områdes potentiale som 

yngleområde for disse andefugle. Gråand er den eneste andeart der er vurderet som ynglende 

uden at der dog er set rugende hunner eller ællinger. De ses typisk omkring de kunstige damme på 

begge kirkegårde. En hun blev set stående på en gren højt i et træ, hvor den kan have fundet en 

hulhed der er tilstrækkelig stor til redeanbringelse. I den nordlige del af Bispebjerg er der flere par, 

som yngler pga. nærheden til Utterslev Mose, hvor de ganske givet også fører deres unger hen, så 

snart de har mulighed for det, ligesom ventehannerne her godt kan have rugende hunner på den 

anden side af Mosesvinget der adskiller Bispebjerg Kirkegård fra Utterslev Mose.  

Gråand vil naturligvis have gavn af flere områder med åbent vand.  

 

Figur 9. Registrering Gråand på Bispebjerg Kirkegård. 
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Figur 10. Registrering Gråand på Vestre Kirkegård. 
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Blishøne 
Blishøne anlægger sin rede flydende på vandet i kanten af vegetation, som f.eks. tagrør eller 

anden flydende vegetation.  

Der blev registreret et enkelt par Blishøne i skovsøen på Vestre. Ingen på Bispebjerg.  

 

Figur 11. Registrering Blishøne på Vestre Kirkegård. 

  
































































































































































































































