
     
Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kom-
mune 
 
   
      

  
Høringssvar vedr. biodiversitetsstrategi og handleplan  

Lokaludvalget hilser strategien og handleplanen for biodiversitet vel-
kommen. Naturen er vigtig for menneskers by og bør prioriteres højere 
i København. Intentionerne i strategien er rigtig gode. Det samme gæl-
der handleplanen. 
 
Lokaludvalget bakker op om Miljøpunkt Amagers indsendte høringssvar 
på forslag til biodiversitetsstrategi- og handleplan og ser vores hørings-
svar som supplement hertil. 
 
Fuld opbakning til 30%-mål om offentlig, tilgængelige grønne arealer 
Lokaludvalget bakker i særdeleshed op om ambitionen om at øge de of-
fentligt tilgængelige grønne arealer i København fra 25% til 30%. Dette 
er et ambitiøst mål, som vil forudsætte, at Københavns Kommune reser-
verer ca. 365 hektar yderligere til grønne, offentlig tilgængelige arealer 
(se vedlagte bilag 1 for beregning). Til sammenligning kan nævnes, at 
det planlagte byggeri på Amager Fælled optager et areal på 20 hektar. I 
dette perspektiv virker det påfaldende, at betydelige områder med vild 
natur og høj biodiversitet på Amager Fælled nu nedlægges af Køben-
havns Kommune til fordel for byggeri. 
  
Københavns Kommune bør med den grønne målsætning reservere 
store arealer og planlægge for grønne korridorer i den kommende 
Kommuneplan som grundlag for lokalplaner og plejeplaner. Plantekas-
ser, fortovsbede og grønne gårde er på ingen måde nok til at imøde-
komme målsætningen. 
 
Forslag til 3 grønne korridorer og faunapassage i Amager Vest  
I lokaludvalget arbejder vi med forslag til 3 grønne korridorer, som vi 
anbefaler, at Københavns Kommune indskriver i Kommuneplanen og 
prioriterer midler til anlæggelsen af: 
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1. Fra Prøvestenen i Nord, langs den tidligere Amagerbanes tracé, 

til Islands Brygge  
2. Fra havneparken på Islands Brygge, over Kigkurren, til Amager 

Fælled 
3. Fra Amager Fælled, over Vejlands Allé med faunapassage, til 

Kalvebod Fælled 
 
(se de grønne korridorer og faunapassager på det vedlagte kort bilag 2)  
 
Fokus på den blå By 
Amager Vest lokalområde er beliggende med direkte tilknytning til Kø-
benhavns Havn og kysten med Øresund og Kalveboderne. Disse ferske 
og salte vandområder er fx nogle af byens vigtige leve og fødesøg-
ningsområder. Her findes en stor fiskebestand, et utal af smådyr og 
bunddyr samt mange forskellige undervandsplanter. Vandkvaliteten er 
mange steder fortsat så god, at der er en rig bundvegetation.  
 
Lokaludvalget vil tage særligt ansvar for at fremme initiativer, som for-
øger biodiversiteten i og langs disse vandområder. Samtidig opfordres 
Københavns Kommune til aktivt at arbejde for, at der sættes handling 
bag planerne om at omdanne Øresund til marin nationalpark.   
 
Er ambitionen om højere biodiversitet realistisk, når befolkningstryk-
ket øges? 
Men helt generelt føler lokaludvalget sig nødsaget til at understrege, at 
der simpelthen mangler sammenhæng mellem de gode intentioner og 
Københavns Kommunes vækstambitioner. Naturen kræver plads og det 
er svært når befolkningstrykket hele tiden øges. Der er grænser for, hvor 
mange mennesker vi kan proppe ind i København, hvis vi samtidig skal 
have plads til bl.a. natur. Derfor gør vi igen opmærksom på, at placering 
af fremtidigt større boligboligbyggeri bør ses i en regional kontekst, 
hvor udbuddet af boliger øges i omegnskommunerne med beliggen-
heder tæt på højklasset kollektiv transport på tværs i regionen. Hensig-
ten er at mindske presset på arealer til nye byggerier i de centrale by-
områder og dermed forøgelse af mulighederne for at bevare grønne 
områder og ”lommer” med øget diversitet i vores tætte bydel.      
 
Inddrag staten, den almene sektor og kolonihaverne i projektet 
Strategiens svage punkt er den manglende involvering af arealer i byen, 
hvor Københavns Kommune ikke drifter. Som eksempel kan nævnes by-
ens kolonihaver, hvor jorden ejes af kommunen og som burde kunne in-
kluderes i biodiversitetsstrategien eller partnerskabsprojekter omkring 
grønne gårde. Derudover opfordrer vi til, at Københavns Kommune en-
gagerer de statsligt ejede og almennyttige arealer samt By & Havns are-
aler. Og ikke mindst grundejerforeningerne, som jo dækker et stort geo-
grafisk område, burde kunne aktiveres i dette projekt.   
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Behov for et skifte i opfattelsen af ’det grønne’ i det offentlige rum 
Det er vores erfaring, at målet om at nå en højere biodiversitet i Køben-
havn kræver et skifte i både de driftsansvarlige og borgernes syn på of-
fentlige arealer. Konkret oplever vi, at naturen forhindres i at gro vildt, 
når kommunen etablerer kunstgræs eller grus omkring vejtræer, og 
man brænder og sprøjter mellem brostenene. Målet er sandsynligvis, at 
det skal se ”ordentligt” ud og være nemt/billigt. Det skal vi væk fra. Må-
ske er der endda mandetimer at hente på mindre græsslåning og fjer-
nelse af ukrudt! Men det kræver et skifte i synet på ’det grønne’ i det of-
fentlige rum. Her er handleplanens initiativer om kurser o.lign. et godt 
bud. 
 
Men der er også behov for, at vi involverer borgene mere i at sikre biodi-
versiteten. Og her kunne de lokale Miljøpunkter spille en afgørende 
rolle. De har erfaringen, viden og kontakten til civilsamfundet og kunne 
gøre en stor forskel. 
 
Vi vil desuden foreslå et konkret initiativ inspireret af Vordingborg Kom-
mune, hvor små skilte i byrummet fortæller om formålet med plejen af 
arealerne til venlig information for borgerne.  
 
Inddrag borgerne i måling af resultater 
Med høje ambitioner må også følge en grundig opfølgning på resulta-
terne. Det står ikke klart i materialet, hvordan I vil måle effekten af indsat-
sen. Som borgere anser vi det for meget vigtigt at kunne følge med i 
udviklingen. 
 
Der er vores erfaring, det kræver mange ressourcer at opgøre antallet af 
arter, naturtyper, levesteder og økosystemer. Derfor vil vi anbefale, at 
Københavns Kommune involverer borgerne og måske studerende i op-
gørelsen. 
 
 
Venlig hilsen  
Amager Vest Lokaludvalg 
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Baggrunden for lokaludvalgets høringssvar 

 

Lokaludvalget har ikke gennemført nogen borgerinddragelse specifikt ift. denne høring. 
Men lokaludvalget har gennem årerne været i tæt dialog med borgerne om bynatur bl.a 
ifm. sager vedr. bevarelsen af Amager Fælled samt ifm. Kommuneplanstrategi og Kom-
muneplan 19. 
 
Lokaludvalget har senest været i dialog med borgerne på Fælledens Dag d.11.9, hvor vi 
bl.a. drøftede de grønne korridorer. 
Her på den korte bane deltog lokaludvalget i orienteringsmødet d.1. september og bor-
germødet d.13.september 2022. 

 

 
Fra Fælledens Dag 11.9.22 



Offentlig tilgængelige grønne arealer

Kilde

Samlet areal 85,5 km2 Danmarks Statestik 2018

8.550 ha

Offentlig tilgængelige grønne områder 2.200 ha 25,7% Analyse af behov for .. Grønne områder TMF Dec 2018

Strategi Biodiversitet 2050 2.565 ha 30,0%

Ændring 365 ha 16,6%

Amager Fælled - Vejlandsalle-Artillerivej-

Ørestad Boulevard 223 ha

Lynetteholm 275 ha 12,5%
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Bilag 1



Bilag 2



Bilag 3: skilte fra Vordingborg Kommune 

 

 

 


