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Amager Vest Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar vedr. Bynatur i København 2015-2025 

Amager Vest Lokaludvalg takker for at blive inddraget i arbejdet med 
Københavns strategi for bynatur 2015-2025.  
Lokaludvalget tilslutter sig hensigterne for bynatur i København og 
opfordrer samtidig til, at der afsættes tilstrækkelige midler til at følge op på 
målene med en professionel indsats. Det er afgørende for strategiens effekt, 
at kommunen prioriterer indsatserne for bynatur i København i de politiske 
dagsordner og budgetter.  
 
Lokaludvalget finder især indsatserne i forbindelse med byudvikling særligt 
relevante for bydelen Amager Vest. Den massive byudvikling i bydelen 
sætter ekstra pres på de nærtliggende eksisterende grønne arealer. Derfor 
mener lokaludvalget, at kommunen bør prioritere indsatserne i de 
kommunale grønne arealer, der ligger tæt på byudviklingsområder, 
herunder Amager Fælled.  
 
Amager og Kalvebod Fælled anvendes af flere og flere, hvilket bør medføre 
et højere driftsfokus til vedligeholdelse, varetagelse og pleje af natur, dyr og 
stier. Den nu nyudråbte Naturpark Amager har længe manglet bedre 
adgangsforhold, kendskab og formidling. Med kommunens gode hensigt om 
at skabe mere bynatur i byen undrer det lokaludvalget, at man i Amager 
Fælled omdanner velfungerende eksisterende bynatur til privatiserede 
rekreative arealer, senest Royal Golf med et areal på 120.000 m2 og 
campingplads på 90.000 m2. Hertil kommer den planlagte bydel Amager 
Fælled Vest samt eventuel havnetunnel. Dermed står Amager Vest i den 
situation, at vi bliver markant flere borgere om at dele markant mindre 
bynatur. 
 
Amager Vest Lokaludvalg bifalder at kommunen ønsker at kunne stille krav 
til bygherre om kvalitet og omfang af bynatur i forbindelse med 
lokalplanlægning og byudvikling generelt. Vi anbefaler, at man på lige fod 
med kravet til procentdel friareal stiller lignende krav for omfanget af 
bynatur. Desuden mener vi, at der bør laves en kommunal strategi for 
private arealer og etablering af midlertidig grønne områder og byrum på 
disse i samarbejde med grundejer og eventuelle interesserede borgere. 
Tidligere var fx lommeparker et fremtrædende begreb i kommunens 
arbejde med det grønne i byen, mens det slet ikke optræder i denne 
strategi.   
 
 
Med venlig hilsen 
Lars Rimfalk Jensen, formand for Amager Vest Lokaludvalg 
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