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INTRODUKTION
I 2018 udskriver partnerskabet bag Naturpark
Amager en projektkonkurrence for udformning af
kommende hovedindgange og blå støttepunkter.
Som afsæt for at udarbejde programmet for denne
konkurrence er der i efteråret 2017 gennemført en
dialog med interessenter og borgere.

partnerskabet bag Naturpark Amager i udviklingen
af programmet for den kommende projektkonkurrence. I den følgende udviklingsproces vil borgere og
interessenter igen blive inddraget med henblik på at
bidrage til den konkrete projektudvikling.

Afsættet for projektkonkurrencen er projektprogrammet for Naturpark Amager, der bl.a. er
muliggjort af fondsbevillinger fra Nordea-fonden
og Friluftsrådet. Projektprogrammet er forankret
i naturparkplanen og strækker sig over en fire-årig
periode. Fokus for projektprogrammet er bl.a.
”Hovedindgange”, ”Blå støttepunkter” og ”Naturpark for alle”, som indsatsområder, der skal fremme
kendskabet til naturparken og dens mange naturog friluftsmuligheder. Flere skal få glæde af den
unikke og beskyttede natur. Projektprogrammet
forløber parallelt med partnerskabets løbende
indsatser ift. drift og pleje af naturparkens samlede
areal på 3500 hektar.

Dialogprocessen har bestået af fire interessentmøder og et borgermøde, der er blevet afholdt i løbet
af november 2017. Interessentmøderne var opdelt
i temaerne ”naboer”, ”natur”, ”grønne aktiviteter”
og ”blå aktiviteter”. Et femte møde med et socialt
tema blev aflyst pga. begrænset tilmelding. Kulturog Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har
afholdt en række dialogmøder med foreninger i forbindelse med projektet ”Naturpark for Alle”. Formålet med denne proces har været at generere input
til projektkonkurrencen samt afdække mulighederne
for at få foreningerne med i arbejdet omkring
”Naturpark for Alle”.
Se www.naturparkamager.dk for mere information
om udviklingen af Naturpark Amager.

Formålet med dialogprocessen har været at sikre,
at programmet for projektkonkurrencen udarbejdes
med afsæt i en forståelse for, hvad en bred kreds af
interessenter og borgere opfatter som nøglepunkter i forhold til den videre udvikling af Naturpark
Amager. Denne rapport beskriver hovedlinjerne i
de kommentarer og ideer som borgere, foreninger
og interessenter har givet til de overordnede visioner i projektprogrammet. Rapporten indeholder
ikke partnerskabets tilkendegivelser og præsentationer. Kommentarer og ideer er i det følgende
præsenteret i en række overordnede budskaber,
temaer og fokusområder, som har været de mest
gennemgående i forhold til hovedindgange, blå
støttepunkter og naturparken generelt. Udover
disse hovedlinjer præsenteres en liste over mange
af de konkrete ideer eller input, der er blevet nævnt
i løbet af processen. Rapporten vil blive anvendt af

Såvel interessentmøderne som borgermødet har
haft fokus på at drøfte, hvilke aktiviteter de kommende hovedindgange og blå støttepunkter skal
skabe rammerne for og hvilke kvaliteter de skal
have i forhold til udførelse, placering i landskabet
o.a. Men der er i høj grad også blevet drøftet emner
med mere generel relevans for udviklingen af Naturpark Amager. I alt 30 interessenter deltog i de
fire interessentmøder. Borgermødet havde ca. 150
deltagere, herunder en række af de interessenter,
der deltog i interessentmøderne. En opgørelse over
medvirkende interessenter – foreninger og organisationer – findes sidst i dette dokument. Dialogprocessen er blevet faciliteret af ANDEL på vegne
af partnerskabet bag Naturpark Amager – Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune,
Dragør Kommune og By & Havn. Afrapporteringen
er ligeledes udarbejdet af ANDEL.
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HOVEDINDGANGE
HOVEDLINJER
Skab hovedindgange og
hverdagsindgange

Skab en tydelig overgang
mellem byen og naturen

Placeringen af de tre hovedindgange har været en
gennemgående drøftelse. Det er blevet fremhævet
som positivt at hovedindgangene knytter an til
metroen og de mange besøgende, der kommer med
denne. Tilsvarende er synergien til Naturcenteret og
Byens Hus er blevet fremhævet som meget positiv.
Omvendt er der også blevet stillet spørgsmålstegn
ved det hensigtsmæssige i at placere tre hovedindgange i og omkring Ørestad, fremfor også at placere
hovedindgange andre steder og også i Dragør og
Tårnby Kommune.

Naturstyrelsens ”røde porte” bliver fremhævet som
forbilledlige, fordi de skaber en tydelig markering
af, at man bevæger sig fra byen til et naturområde,
hvor der gælder nogle andre færdsels- og spilleregler i bred forstand. Der bliver udtrykt ønske om en
tilsvarende klar markering af overgangen fra byen
til naturen, både i kraft af hovedindgangenes udseende og placering, men også via fartdæmpende
eller adfærdsregulerende tiltag. Drøftelserne har
primært haft fokus på at hovedindgangene skal
markere overgangen ”fra byen til naturen”, men der
har også været diskussion af, hvordan hovedindgangen kan skabe en overgang ”fra naturen til byen” og
formidle, hvordan naturen spiller en rolle i byen og
hverdagen.

Der er også blevet peget på et bredere behov for
at skabe nye indgange, som ikke nødvendigvis er
hovedindgange, men mindre hverdagsindgange.
I den forbindelse er det især blevet fremhævet,
at beboerne i Ørestad Syd har behov for bedre
adgang, sådan at det bliver nemmere at bruge
naturparken i hverdagen til en løbetur, en tur med
barnevognen o. lign. Der er også blevet peget på
andre steder som fx Sydhavnen, Sundby og området omkring Ugandavej, hvor der er behov for flere
eller bedre indgange.
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Dyrk forskellene mellem
hovedindgangene
Generelt bliver det betonet, at de tre hovedindgange skal udvikles med blik for deres forskellige
placering. Det gælder dels i forhold til at udnytte
synergien til naturcenteret og det kommende byens
hus, men der bliver også lagt vægt på at hovedindgangene kan formidle den helt lokale natur og
evt. afspejle denne i udformningen. I forhold til
hovedindgangen ved DR byen er det også blevet
understreget, at Amager Vest Lokaludvalg tidligere
har udviklet forslag til en sådan hovedindgang, og
at man kan lade sig inspirere af dette forslag.
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Fortæl om naturen og
hvordan man omgås naturen
Der bliver generelt peget på at hovedindgangene
får en vigtig rolle i forhold til formidling af naturen
og hvordan man omgås naturen. Generelt bliver
det understreget, at en del af denne formidling kan
finde sted via digitale og mobile platforme som fx
en app og således ikke behøver at være fysisk forbundet til hovedindgangene. Der bliver også peget
på QR koder, infostandere o. lign. som koblinger
mellem den fysiske hovedindgang og et digitalt univers. Det bliver fremhævet, at formidling skal være
tilgængelig på flere sprog, hvis man ønsker at skabe
en naturpark for alle.
Natur
Formidling af naturen og de beskyttede arealer
bliver fremhævet generelt. Her tænkes både på formidling af arter og naturtyper, af delområder med
forskellige karakteristika og af aktiviteter som man
kan deltage i eller gøre selv.
Omgang med naturen
Flere brugere og flere nye brugere kan medføre et
større behov for at formidle, hvordan man omgås
naturen. Her fremhæves det at hovedindgangene
kan have en rolle i at formidle et sæt grundlæggende
færdselsregler. Der er bl.a. blevet peget på Frilufsrådets ”Flink af natur” kampagne som eksempel
på, hvordan man kan gøre. Der tænkes i denne forbindelse både på, hvordan man passer på naturen,
hvad der kan spises og ikke spises og hvordan naturparkens delområder har forskellig karakter, som
gør at man skal færdes på forskellig vis.
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Skab ruter og oversigt
Der bliver generelt peget på, at hovedindgangene
kan skabe overblik over naturparken med oversigtskort, formidling af ruter rundt i området, som fx
vandreruter, cykelruter og løberuter, og vise vej til
destinationer og aktiviteter. I den forbindelse bliver
det også pointeret, at hovedindgangene kan have
en ”under uret” funktion som et sted, man mødes,
inden man begiver sig ud i naturparken.

Tænk hovedindgange
som ankomstområder
Det bliver fremhævet, at indgangene også kan
betragtes som ankomstområder, hvor man koncentrerer aktiviteter og tilbud for brugere som fx
børnefamilier som måske ikke ønsker at bevæge sig
langt ind i naturparken. Naturcenteret bliver fremhævet som eksempel på, hvordan man kan skabe
en koncentration af tilbud. I den forbindelse tænkes
i faciliteter som borde, bænke, bålpladser og grejbanker, men også i basale ting som adgang til vand
og toiletter.

Tænk hovedindgange som
mennesker og aktiviteter
Mange opfordrer til at tænke bemanding i forhold
til hovedindgangene, i hvert fald i weekender, ferier
og andre perioder med mange besøgende. Bemanding kan give en indføring i naturparken og introducere til aktiviteter og redskaber. Muligheden for at
tænke i samarbejde med foreningslivet og frivillige
bliver understreget. Det er også blevet pointeret, at
der i forbindelse med hovedindgangene kunne være
lokaler, som kan bruges af frivillige og foreninger.
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Giv redskaber til at
indtage naturparken

Gør naturcenteret til rygraden

Hovedindgangene kan give redskaber til at indtage
og opleve naturen. Her tænkes dels på grejbanker,
dels på mulighed for at leje cykler, segways, rulleskøjter og tappe vand til turen.

Hav fokus på fodgængere,
cyklister, ridende og …
Det bliver understreget, at der er mange typer af
brugere, der skal anvende hovedindgangene, og at
de bør designes med blik for dette. Det gælder fodgængere, hvor det er relevant at tænke parkering
til biler og cykler og forbindelse til metroen. Det
gælder cyklister, hvor man kan tænke i mulighed for
at pumpe og i formidling af cykelruter. Det gælder
også ridende, hvor der er blevet peget på behovet
for indgange, der er nemme at komme ind af til
hest. Det handler ikke kun om hovedindgangene,
men om at der er gode indgange for ryttere, der er
brede, uden grøfter og dyreriste og kan betjenes fra
hesteryg.
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Naturcenterets aktiviteter og arbejde bliver
fremhævet som en stor succes og opfordrer til
at man bygger videre på dette i arbejdet med at
udvikle hovedindgangene og formidlingstilbuddene
omkring disse.

Byg med naturen
I forhold til udformning af hovedindgange og
spørgsmålet om materialer og placering i landskabet er der generelt blevet peget på træ eller naturmaterialer og på at hovedindgangene bør designes
med respekt for naturen.
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BLÅ STØTTEPUNKTER
HOVEDLINJER
Placeringen bør være anderledes

Se støttepunkter som indgange

Den helt dominerende diskussion i forhold til de blå
støttepunkter har været deres placering. Der er
gennemgående blevet stillet spørgsmålstegn ved
det hensigtsmæssige i at placere tre støttepunkter
relativt tæt på hinanden på diget. Der er blevet
peget på alternative placeringer dels ved Selinevej /
Byskoven / Kalvebod Miljøcenter, dels ved Sydvestpynten. Argumentet har dels været at sprede punkterne mere ud, sådan at de bliver fixpunkter for en
rute langs kysten, dels at udnytte synergien til aktiviteter og faciliteter på land. Ved Selinevej tænkes
der i synergi til den nye byskov og aktiviteter i – og
omkring denne. Der var også ønsker til den videre
udvikling af naturparken udenfor projektprogrammets geografiske afgrænsning. Der blev bl.a. peget
på, at der ved Sydvestpynten kan tænkes i synergi
med det eksisterende miljø omkring aktiviteter på
vandet. For begge placeringers vedkommende er
der også blevet peget på adgangsforhold i form af
mulighed for at komme til ad landvejen med fx en
kajak og synergi til parkeringsforhold og eksisterende
faciliteter som shelters. Herunder bliver der også
peget på tilgængelighed fra landsiden med en kayak
eller lignende. I forhold til placeringen ved fuglereservatet og de eksisterende fugletårne er der blevet
peget på en mulig konflikt mellem nye aktive brugere
og beskyttelse af fuglelivet. Omvendt er det også
blevet fremhævet, at det kan være en oplevelse for
sejlende at gå i land og opleve fuglelivet.

Særligt i forhold til støttepunktet ved Slusen, men
også generelt, er der blevet peget på at de blå
støttepunkter også skal tænkes som indgange til
parken. Støttepunkterne er indgange til parken fra
vandet, men det nordlige støttepunkt ved Slusen
kan også ses som en hovedindgang for de mange
mennesker, der bor i Sydhavnen. Her blev der bl.a.
peget på at støttepunktet også kunne give information om naturen, aktiviteter i naturparken og
rumme udlejning af fx cykler og rulleskøjter.
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Skab en rute langs kysten
Der bliver peget på muligheden for at skabe en
rute langs kysten som et muligt potentiale i støttepunkterne. Der kunne både være tale om en rute
på vandet for sejlere, roere og/eller havsvømmere
og en rute på kysten med stoppunkter for cyklister.
I forhold til at skabe en rute langs kysten er placeringen af tre støttepunkter tæt på hinanden også
blevet problematiseret og der er peget på forhold
tilgængelighed gennem slusen som et problem
særligt for roere.
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Tænk ”Vand til land”
og ”Land til vand”
Det er blevet foreslået at udvikle støttepunkterne
i såvel et ”vand til land” som et ”land til vand”
perspektiv. ”Vand til land” handler om, hvordan
støttepunkterne kan åbne parken for sejlende og
andre der kommer fra vandet, mens ”Land til vand”
handler om at give nye muligheder for brugere, der
kommer fra landsiden. På tværs af disse perspektiver er der gennemgående blevet peget på toiletter,
muligheder for at lave mad, borde og bænke til
ophold og enkle muligheder for at overnatte som
vigtige faciliteter.
Vand til land
I drøftelsen af ”vand til land” aktiviteter er der blevet peget på støttepunkternes mulige funktion som
pausepunkter for en tur langs kysten. Et enkelt sted
at lægge til i dårligt vejr, hvis man skal tisse, spise
el. lignende. I den forbindelse er det blevet foreslået
at differentiere støttepunkterne, sådan at de skaber forskellige muligheder for anlæg for forskellige
typer af sejlende som kajakker, stand-up padlere,
robåde, sejlbåde og evt. motorbåde. I den forbindelse er der også blevet peget på samspillet med
fuglelivet som et opmærksomhedspunkt i forhold
til at definere, hvor man indbyder til anløb for hvilke
typer af fartøjer. Der er blevet nævnt forskellige
konkrete anløbsløsninger som flydepontoner, turbøjer og generelt naturhavn-lignende forhold, hvor det
enkle og ”primitive” er i fokus. Ud over at lægge til
er der også blevet talt om at skabe mulighed for at
trække både på land, sådan at man kan overnatte.
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Land til vand
I drøftelsen af ”Land til vand” aktiviteter er det
bl.a. blevet foreslået at skabe rammer for badning,
fiskning og dykning. Herunder har der været forslag
om at etablere særlige baner for dykkere og sikre
forhold for havsvømmere som svømmebaner mellem
punkterne. Der har været bredt fokus på læring om
naturen, det kunne være i form af formidling af viden
om naturen under vandet, mulighed for at låne
fiskenet og andet grej, røre ved tang, muslinger,
krabber, sten osv.

Dyrk roen, udsynet og det
enkle liv i naturen
Det er generelt blevet betonet, at de blå støttepunkter bør være steder, hvor man finder fred og
ro. Det er blevet foreslået, at et af støttepunkterne
kan ligge ude i vandet frem for på kysten, for at
give anderledes muligheder for at lægge til og for at
skabe en anderledes naturstemning. Frit udsyn og
oplevelsen af at være alene og omgivet af naturen
er blevet fremhævet som væsentlige kvaliteter.

Hav fokus på samfærdsel
I forhold til placeringerne på diget blev der peget
på flere mulige udfordringer i forhold til samfærdsel
mellem brugergrupper. Der er især blevet peget på
tværgående cyklister i høj fart som en udfordring,
hvis man ønsker at bevæge sig fra støttepunkter
til fugletårne eller hvis man generelt ønsker flere
brugere på kysten. I forhold til cyklister er det bl.a.
blevet foreslået at etablere en særlig ”racerbane”
dvs. adskilt sti for cyklister og på foranstaltninger
til at dæmpe hastigheden ved støttepunkterne.
Der er ligeledes blevet peget på mulige sammenstød mellem forskellige typer af sejlende og på
mulige konflikter mellem sportsudøvere og fugleliv.
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TVÆRGÅENDE
TEMAER
Find balancen mellem at
benytte og beskytte
Et af de mest dominerende temaer i dialogen med
borgere og interessenter har været balancen mellem at beskytte den unikke natur og gøre området
tilgængeligt for mange flere brugere. Mange har
udtrykt deres opbakning til visionen om at flere skal
have adgang til naturparken, men omvendt er der
også fra mange sider blevet udtrykt bekymring for
det øgede pres på naturen, der kan følge med flere
besøgende. Det er også blevet fremhævet, at man
burde udvikle naturen fremfor at fokusere på at
udvikle den rekreative brug. Der er i den forbindelse
blevet stillet spørgsmål til den fortsatte naturpleje
og drift, der ligger uden for selve projektprogrammet og selve prioriteringen af at etablere nye hovedindgange og blå støttepunkter fremfor at bruge
ekstra midler på at udvikle naturkvaliteterne
i naturparken.
I forhold til etablering af hovedindgange og blå
støttepunkter er der blevet talt om behovet for at
formidle, hvordan man omgås naturen og hvilke
særlige forhold, der kan gælde i naturparkens
følsomme områder.
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Det er også blevet foreslået, at man koncentrerer
aktiviteter for mange brugere omkring hovedindgangene, sådan at områderne heromkring bliver
zoner for høj-intens brug. I forbindelse med de blå
støttepunkter er balancen mellem at benytte og
beskytte bl.a. blevet berørt i forhold til mulige konflikter mellem flere sejlere og havsportudøvere og
fuglelivet i reservatet.

Involver foreningerne og de frivillige
Det har været et gennemgående tema, at foreningslivet og frivillige bør tænkes som en ressource
både i naturparkens liv og i processen med at
udvikle hovedindgange og støttepunkter. Det er
blevet fremhævet, at de mange foreninger med de
kommende hovedindgange og digitale formidlingsindsatser kan få en platform for at involvere flere
i deres aktiviteter. Der er også udtrykt ønske om
lokaler, som foreninger kan bruge til deres aktiviteter i forbindelse med hovedindgangene med blik for
synergi med naturcenteret og det kommende byens
hus. Det er blevet understreget, at den konkrete
udformning af hovedindgange, støttepunkter og
formidlingsindsatser bør ske i tæt dialog med foreninger og eksperter.
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Fokuser på samfærdsel og
forbindelser på tværs
Samfærdsel mellem forskellige brugergrupper
har været et gennemgående tema i dialogen om
hovedindgange og støttepunkter, men også i forhold til stier og veje i naturparkens indre, hvor der
bliver talt om et behov for i højere grad at adskille
cyklister, ridende, gående. Et andet gennemgående
tema har været behovet for at styrke forbindelser
på tværs mellem de forskellige delområder i naturparken, og herunder behovet for skiltning, ruter og
oversigtskort.

Styrk tilgængeligheden
Tilgængelighed for alle har været drøftet på en
række forskellige måder, hvor behovet for toiletter
og bænke og borde tit er blevet fremhævet som en
forudsætning for at flere brugere vil bevæge sig
længere ud og omkring i naturparken. Der er også
blevet udtrykt ønske om fokus på adgang for gangbesværede og flere handicap-parkeringspladser i
forbindelse med hovedindgange.

Fortæl om naturparkens
forskellige områder
Naturpark Amagers størrelse og forskelligartethed
har været drøftet meget. Der har bl.a. været fokus
på, hvordan man formidler de forskellige delområders særlige kvaliteter, og at det er vigtigt at
formidle, hvordan nogle områder har mere karakter
af vild natur mens andre i højere grad indbyder til
rekreative aktiviteter.
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LISTE OVER IDEER
Blå støttepunkter

Hovedindgange

–	Toiletter

–	Toiletter

– Borde, bænke

–	Affaldsspande

– Bålpladser, bålhus

–	Parkeringspladser, herunder handicap-p pladser

– Vandpost

–	Klublokale

– Shelters – også på vandet

–	Mødested som ”under uret”

– Cykelparkering

–	Mulighed for at købe kaffe og vand

– Grejskur, fiskeredskaber

–	Spejderhytte i forbindelse med hovedindgang ved
DR byen

–	Bademuligheder, bademoler, badefaciliteter,
omklædning (med lås)

–	Afmærkede ruter med forskellige distancer

–	Trappe til vandet

–	Hovedindgange der afspejler naturen på stedet

–	Naturlegeplads, motionslegepladser

–	Information om den særlige natur på stedet

–	Naturhavn

–	Information om den spiselig natur

–	Anlægsmuligheder for kayak, Stand-Up Padlers,
sejlbåde, robåde, motorbåde

–	Information om hvor man må gå og ikke gå

–	Turbøjer ud for kysten for småbåde

–	Oplysning om ruter

–	Mulighed for at slæbe både i land

–	Fartbump, smalle indgange der regulerer
hastighed

–	Formidling om fuglelivet og naturen – herunder
mulighed for at sanke
–	Formidling om livet i havet – information, undervandskikkerter
–	Dykkerbaner, snorkelstier
–	Rammer for havsvømning – svømmebane, ruter
mellem støttepunkterne
–	Fiskeri – adgang til kysten

–	Orienteringskort

–	Udlejning af cykler og udstyr
–	Flere dyr – geder, får, køer
–	Elektroniske infostandere
–	QR koder
–	Naturpark Amager app
–	Bestil en tur med en cykelrytter
–	Bedre adgang for gangbesværede

–	Flydende sauna
–	Ponton for anlæg af robåde ved sydligste støttepunkt.

–	Rullende fortov el. lign. mellem parkeringsplads
og hovedindgang

–	Træbro ind i vådområde ved sydligste støttepunkt
og evt. terrasse pavillon med borde og bænke
–	Vandlæringsmiljøer i samarbejde med Ørestad
Vandlaug
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LISTE OVER IDEER
På tværs
–	”Motorveje”, ”Racerbaner” til cyklister
–	Ridestier
–	Bedre vedligehold af stier
–	Bedre skiltning
–	Flere vandrestier på tværs
–	Skridsikre træbroer – fx med trådnet
–	Flere shelters i hele naturparken
–	Skraldespande, bioposer til affald
–	Droneflyvning så man kan se naturparken fra
oven
–	Boldfælleder i tilknytning til Kalvebod Skole
–	Brug midler fra Naturpark Amager til at styrke
biodiversiteten
–	Brug midler til at reducere behov for landbrugsstøtte og mindske græsningstryk
–	Discgolf-bane
–	Mountainbike teknik-bane og ruter
–	Flydepontoner på søerne
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MEDVIRKENDE
INTERESSENTER
– Amager vest lokaludvalg

– Danmarks Jægerforbund

– Islands Brygge Lokalråd

– Friluftsrådet

– St. Magleby Borgerforening

– Naturcenter Amager Strand

– GF Digevang

– Idrætsprojektet

– GF Pilevang

– Skovbrugerrådet

– Områdefornyelsen Sundby
– Grundejerforeningen Ørestad City Syd
– Grundejerforeningen Ryumvang
– Grundejerforeningssekretariatet Ørestad
– Amager Fælleds Venner

– Healthy Girls

– Amager skovhjælpere
– Danmarks Naturfredningsforening
– Dansk Ornitologisk Forening
– Dragør Strandjagtforening
– Sundby Kogræsserforening
– Vild med vilje
– Amager Cykel Ring
– Amager Orienteringsklub
– Boldklubben Hekla
– Dansk Idrætsforbund
– Københavns Naturskole
– Københavns Ældreråd
– Rideklubben
– DGI Outdoor
– Dansk Sejlunion
– Dragør Vandaktivitet

Medvirkende interessenter i forbindelse
med Den Sociale Dimension og
”Naturpark for Alle” -projektet:

– Københavns Frisbee Klub
– Dansk Mountainbike Klub
– Wolfpack Group
– Rollespilsfabrikken
– DDS-spejderne
– Havets Helte
– Amager Orienteringsklub
– Familieidræt
– KFUM-spejderne
– Shezone
– FDF
– Amager Ro- og Kajakklub
– Amager Cykel Ring
– Ørestad IF
– DGI-outdoor

– Roklubben Øresund
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