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I dette notat oplistes kortfattet en række identificerede brugere af Naturpark
Amager. Brugerne er opdelt i fire overordnede grupper som igen kan
underinddeles.
De identificerede grupper følger en familelivscyklus og er derfor opdelt som
Børn, Unge, Voksne og Ældre. Hver gruppe karakteriseres igennem en kort
beskrivelse, som efterfølges af en oplistning af behov og barrierer specielt
for denne gruppe.
Der er tale om en ret overordnet gruppering med underopdeling, som vil
kunne underinddeles yderligere, se fx Jensen 2014. Der er foretaget en
underopdeling mellem børn og unge. Voksne er opdelt i ”almindelige
besøgende” og motionister og ældre er opdelt efter egen mobilitet og hjulpet
mobilitet.
De identificerede brugerprofiler er baseret på flere undersøgelser, som IGN
har gennemført på Amager Fælled og Vestamager i peioden 2005 - 2018.
Desuden er den netop afsluttede undersøgelse om havfriluftsliv blevet
anvendt i forbindelse definition af behov i forbindelse med de specifikke
brugerprofiler (Kaae et al. 2018).
Af en af disse undersøgelser fremgår, at mange besøg i Naturparken foregår
via cykel og at en større del (20%) benytter Vestamager i forbindelse med
pendling, et tal som også må være betydeligt på Amager Fælled efter at den
nye cykelsti blev etableret på Amager Fælled i 2014. Der indgår i dette
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Der indgår heller ikke data om turisters anvendelse af området. IGN
foretager i øjeblikket sammen med RUC et større projekt om bæredygtig
turisme for Innovationsfonden. Dette projekt vil tilvejebringe viden om
turisters anvendelse af Naturparken herunder vil deres behov også blive
klarlagt.
Et forhold som spiller en betydelig rolle er adgangsforholdene, som i denne
forbindelse skal forstås som mulighederne for at komme til og fra området
på en forholdsvis enkel og hurtig måde. Behovet for gode og hurtige
forbindelser nævnes af flere i forbindelse de foretagne interviews, men disse
forhold er udeladt i denne undersøgelse, som alene beskæftiger sig med en
definition af de overordnede brugergruppers behov og hvilke barrierer som
nævnes i forbindelse med besøg.
En evt . bådforbindelse fra Københavns havn til sydvestpynten vil kunne
forbedre adgangen via søvejen, men indgår i øvrigt ikke i notatet.
Udover de specifikke forhold, som nævnes under de identificerede grupper,
kan der nævnes en række eksempler på behov, som er gældende for alle
grupper.
Det er f.eks. behov for bedre rute markering, kortere loopruter, behov for
tordenly, madpakke huse, borde og bænke. Desuden er der et klart behov for
flere toiletter og forbedrede adgangsmuligheder til vandet dels i form af
landgangs- og badebroer, dels i form af forbedrede adgangsmuligheder for
bevægelseshæmmede
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Børn
Gruppen børn omfatter børn i skolealderen op til 14 år. Denne gruppe er
karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau og ved at børnene ofte er ret
uoplyste omkring forhold i naturen. Deres behov omfatter derfor muligheder
for leg, aktiviteter og udfordringer og samtidig kan dette kombineres med
læring, som kan være knyttet op til læringsprocesser i skolemiljøet og
fritidshjem. Børns anvendelse af området vil kunne opdeles yderligere i
generel anvendelse og organiseret anvendelse, sidstnævnte fx i form af
skolers og børneinstitutioners anvendelse af området. Men børns anvendelse
er i dette notat medtaget som en gruppe.
Behov
Mulighed for oplevelser med bål/fiskeri/dyr
Adgang til Naturvejleder
Natur-kultur læringsmuligheder, fx landindvinding, dræning
og deraf opstået natur
Udviklet stinet af kort og mellemlang længde
Adgang til dyr herunder ridning
Naturlegepladser
Arrangerede ture med forskellige emner
Toiletter
Tordenly/madpakkehuse
Udfordrene aktiviteter som fx træklatring

Barrierer
Manglende facilitets udvikling flere steder i
parken/udfordringer
Toiletter
Udvikling af formidling
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Unge
Denne gruppe omfatter unge i alderen 15-20 år. Også denne gruppe er
karakteriseret ved et relativt højt aktivitetsniveau og samtidig har de typisk
en noget større aktionsradius end børnegruppen. Gruppen unge besøger dels
stedet i forbindelse med en naturvejleder, men ofte sker besøget i mindre
grupper uden tilknytning af voksne. Derfor er der behov for at nye faciliteter
kan være selvforklarende og ikke kræver vejledning fra en naturvejleder.
Aktiviteterne kan dels være afhængige af stedet og derved tæt tilknyttet til
dette, eller være forbundet med en pladskrævende aktivitet, som ikke er
knyttet specifikt til Naturparken som fx rollespil.
Behov
Opholdsteder (steder at ” hænge ud”)
Overnatningsmuligheder
Udvikling af lange ture /vandre/cykel
Natur-kultur læring fx nathimlen/fugle
/vandet/natur
Mulighed for rollespil
Geocaching
Tordenly/madpakkehuse
Udfordringer

Barrierer
Manglende udfordringer
Manglende information om muligheder
Manglende vedligeholdelse og pleje af
faciliteter
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Voksne
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I denne forbindelse er gruppen voksne defineret som gruppen indenfor
aldersområdet 21-65 år. På grund af det store aldersmæssige spænd vil
denne gruppe kunne inddeles i adskillige undergrupper. I forbindelse med
dette notat inddeles gruppen dog kun i to undergrupper: ”Almindelige”
besøgende og motionister.
Grunden til denne opdeling skyldes de meget forskellige behov, som er
tilknyttet disse to grupper. De forskellige behov skaber i nogle tilfælde
problemer fordi den eksisterende sti og vejstruktur bevirker, at
brugergrupperne nogle gange konfronteres på uønskede måder. Hastighed
og transportform spiller en vigtig rolle i denne forbindelse.
Ofte har de almindelige besøgende behov for stier /ruter af forskellige
længde, der fører tilbage til udgangspunktet. Dette er specielt gældende for
gående og tur cyklister, der anvender en af de eksisterende
parkeringspladser eller metrostationer som udgangspunkt.
Andre grupper, som indenfor voksengruppen også har forskellige behov, er
gruppen af daglige jobpendlere og gruppen af specielt naturinteresserede.
Men disse er ikke medtaget som specifikke grupper i notatet.

“Almindelige.” besøgende
Behov
Toiletter
Borde og bænke
Tordenly/madpakkehuse
Afmærkede ruter af forskellig længde og type
Udsigtssteder
Overnatning, shelter og primitive camping
Udsigt/kontakt til dyreliv
Informationsmuligheder (skiltning som
elektronisk)
Forbedrede parkeringsmuligheder
Kaffe og bespisningmuligheder
Mulighed for køb af lunchpakke
Bademuligheder (sauna)
Grilplads og opholdsteder
Barrier
Blanding af trafiktyper (specielt hurtig/langsom)
Dårlig skiltning (manglende længde og ruter)
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Markering af indgange
Leje af elcykler
Manglende tordenly
Manglende parkeringsmuligheder
Manglende toiletter
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Motionister
Gruppen motionister er defineret som en selvstændig gruppe. Af Jensen
(2014) fremgår det at 22% procent af de besøgende på Vestamager angav
motion som vigtigste grund til besøget.
Den gruppe er medtaget fordi kombination af fladt terræn og beliggenhed
bevirker, at naturparken udvikler sig til et meget attraktivt område for
motionsformer som er relativt hurtige, dvs. cyklister, rulleskøjter, rulleski
løbere og kite- og windsurfere.
Der kan i forbindelse med denne gruppe identificeres nogle specielle behov,
som adskiller dem fra den øvrige voksengruppe.

Motionister Land og hav
Behov
Hurtig baner
Ruter med meget god belægning
Lange og mellemlange ruter
Specielle ruter fx hjertesti
Separate ruter fx
mountainbikes/orienteering, trail running
Toiletter
Omklædningsfaciliteter
(Sauna)
Bademuligheder
Ridning
Cykel pleje og reperations faciliteter

Formateret: Dansk

Barrierer
Blanding af trafiktyper
Manglende
Omklædningsfaciliteter
Manglende badebroer
Badefaciliteter (sauna)
Toiletter
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Ældre
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Ældre er defineret som gruppe fra 65 år og opefter. Den gennemførte
spørgeskema undersøgelse i 2015 (Caspersen og Petersen 2015) viste, at det
var nødvendigt med en yderligere undergruppering, som kan håndtere en
gruppe som kan defineres ved egen mobilitet og en der kan defineres som
hjulpet mobilitet. Denne opdeling bevirker at gruppen ældre både omfatter
gruppen af almindeligt mobile ældre, som besøger stedet og ældre, som er
tilknyttet en ældreplejeinstitution.
Ældre egen mobilitet
Denne gruppe omfatter de ældre som er selvhjulpne forstået som, at det er
deres egen mobilitet, der bringer dem rundt i naturparken.

Egen mobilitet
Behov
Toiletter flere steder i parken
God skiltning
Udviklet stinet af kort og mellemlang længde
God belægning
Tordenly/madpakkehuse
Kaffested
Bænke / borde
Udsigtssteder
Guidning
Køb af lunch kurv
Lån / leje af kikkerter og cykler/elcykler
Velmarkerede indgange
Oplysningsmuligheder
Bademuligheder (sauna)
Faciliteter for bevægelseshæmmede (ramper og
lignende)

Egen mobilitet
Barrierer
Parkeringsmuligheder
Umarkerede indgange
Få toiletter
Få bænke og borde
Manglende skiltning af stilængde
Manglende korte og mellemlange ruter fra samme
udgangspunkt
Manglende rute vejledning
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Ældre hjulpet mobilitet
Gruppen ældre hjulpet mobilitet består typisk af beboere på plejehjem eller i
beskyttede boliger og som ikke ved egen mobilitet er i stand til at besøge
Naturparken. Denne gruppe kræver støtte i forbindelse med besøg i parken,
og den kræver hjælp til at komme rundt i parken, fx via rickshaw kørsel,
hestevogne eller lignende. Derudover har denne gruppe særligt behov for
gode toiletfaciliteter.
Hjulpet mobilitet
Behov
Toiletter flere steder i parken
Skiltning
Udviklet stinet mellemlang længde
God belægning
Tordenly/madpakkehuse
Opsamling/afsætningsteder
Mulighed for hestevogns / golfvognkørsel
Guidning
Bookingsmuligheder (rickshaws/hestevogn)
Bænke / Borde
Elcykler til flere personer
Hjulpet mobilitet
Barrierer
Manglende parkeringsmuligheder
Skiltning
For få toiletter
Transport til traktørsted
Manglede mulighed for
hestevogns/ elvogns kørsel
Læ/tordenly
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