
 

Alf Blume, formand for Danmarks Naturfredningsforening Furesø og medlem af storkene.dk 

Kom og se: Storkene skal lokkes til 

flyvestationen 

Furesø Kommune er gået sammen med Naturstyrelsen og 

storkene.dk om at lokke storkene til den gamle flyvestation 

Af Helene Stolle 

Der har ikke været nogen flyveaktivitet på den gamle flyvestation Værløse, siden lukningen i 2004, 

men det skal der nu laves om på. I hvert fald hvis det står til både Furesø Kommune, Naturstyrelsen 

og storkene.dk. De tre parter er nemlig gået sammen om at sætte tre storkereder op på 

flyvestationen. 

Projektet er kommet i stand på initiativ af Alf Blume, der er formand for Danmarks 

Naturfredningsforening i Furesø og medlem af storkene.dk, og som borger i Furesø har han sin 

færden på flyvestationen året rundt. 

mailto:helene.stolle@lokalavisen.dk


"I Polen, Nordtyskland og Sydslesvig er storkebestanden gennem de sidste mange år gået kraftigt 

frem, og der bliver en overskudspopulation af storke, der skal søge ny redemuligheder", fortæller 

Alf Blume og tilføjer, at et storkeprojekt i Skåne har fået storkene tilbage med nær ved 100 

ynglende par. 

"Flokke af skånske storke ses hvert efterår på træk over Sjælland, så det er kun et spørgsmål om tid, 

før storkene igen indfinder sig på Sjælland og søger efter reder", lyder det fra Alf Blume som 

selvfølgelig håber, at storkene ser de nye reder på flyvestationen som en mulighed for dem. 

Sættes op på lørdag 

De tre storkereder skal sættes op på lørdag den 14. marts, og opsætningen oregår i tæt samarbejde 

med Naturstyrelsen Østsjælland, hvor Stephan Springborg er med som projektleder. Han oplyser, at 

borgerne er velkomne til at komme og se opsætningen af rederne og samtidig blive klogere på 

storken. 

Opsætningen af storkerederne begynder klokken 10 i området for enden af Sandet i Kirke Værløse. 

Der vil være sat skilte op, der viser vej de sidste 200 meter til rede-området. 

 


