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I 2018 udskrev partnerskabet bag Naturpark Amager en projekt-

konkurrence for udformning af tre nye hovedindgange og fire blå 

støttepunkter. Konkurrencen blev vundet af rådgiverteamet Møller 

& Grønborg, ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning. De 

nye anlæg skal tilsammen åbne naturparken op, skabe nye rum 

for naturoplevelser og friluftsliv og fungere som pejlemærker, når 

man færdes i den mangfoldige naturpark, der dækker mere end en 

tredjedel af Amager. 

Projektprogrammet for Naturpark Amager er støttet af Nor-

dea-fonden og Friluftsrådet. Læs mere om projektkonkurrencen og 

projektprogrammet på naturparkamager.dk

INTRODUKTION
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De tre nye hovedindgange kommer til at ligge ved Naturcenter 

Amager, Asger Jorns Allé og DR Byen, hvor faciliteter til naturfor-

midling og inspiration til oplevelser og aktiviteter i naturparken 

byder de besøgende velkommen. De fire blå støttepunkter langs 

kysten kommer til at ligge ved Byskoven, Havneslusen, det syd-

lige fugletårn og det mellemste fugletårn. Med badebroer og 

overdækkede arealer skal de fungere som samlingssteder 

for naturoplevelser og vandaktiviteter såsom kajak, fiskeri og 

badning.
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NATURPARK AMAGER ER EN SAMLET BETEGNELSE FOR NATUROMRÅDERNE FRA AMAGER 
FÆLLED OVER KALVEBOD FÆLLED TIL KONGELUNDEN OG KYSTOMRÅDERNE UD TIL DRAGØR. 

OMRÅDET ER TRE GANGE STØRRE END DYREHAVEN NORD FOR KØBENHAVN, MEN STADIG 
RELATIVT UKENDT FOR MANGE. I DAG HAR NATURPARKEN CA. 1 MILLION BESØGENDE OM 
ÅRET, MEN INDEN FOR DE NÆSTE 10-15 ÅR ER MÅLET, AT BESØGSTALLET STIGER TIL DET 

DOBBELTE. PARTNERSKABET BAG NATURPARK AMAGER BESTÅR AF NATURSTYRELSEN, 
KØBENHAVNS KOMMUNE, TÅRNBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE OG BY & HAVN. SIDEN 2012 

HAR PARTNERSKABET SAMARBEJDET OM UDVIKLINGEN AF NATURPARK AMAGER. 

Henover vinter og forår 2019 har der været afholdt en række 

inddragelsesarrangementer for interessenter og borgere. Ind-

dragelsen er en fortsættelse af den dialog med omverdenen, 

som har været en del af projektet helt fra starten, og som bl.a. i ef-

teråret 2017 havde en række åbne borger- og interessentmøder, 

der var med til at give input til konkurrenceprogrammet bag det 

nuværende forslag.

Inddragelsesarrangementerne i vinter og forår 2019 har haft til 

formål at give alle interesserede en mulighed for at gå i dialog 

med partnerskab og arkitekter og komme med feedback og 

input til vinderteamets forslag til nye hovedindgange og blå støt-

OFFENTLIGGØRELSESARRANGEMENT: Offentliggørelsen af vinderen 

fandt sted d. 10. januar 2019 ved en åben reception på Kalvebod 

Fælled Skole.

UDSTILLING: Vinderforslaget blev udstillet i januar 2019 på Kul-

turhuset Islands Brygge, Ørestad Bibliotek, de to biblioteker i 

Tårnby Kommune, Biblioteket i Hollænderhallen i Dragør og på 

Naturcenter Amager. I forbindelse med udstillingen var det muligt 

at indsende spørgsmål og kommentarer til vinderforslaget på 

kommentarkort og på mail.

tepunkter. Resultaterne fra inddragelsesprocessen skal bidrage 

til at skabe velfungerende løsninger i praksis, når projektet i den 

kommende tid viderebearbejdes, detaljeres og myndighedsbe-

handles.

Arrangementerne har været åbne for alle, herunder borgere, bru-

gere, naboer og andre interessenter med en faglig, professionel 

eller personlig interesse i Naturpark Amagers udvikling. Der har 

været inviteret åbent ud via avisannoncer, pressemeddelelser, 

hjemmeside og Facebook. Tidligere inviterede fra inddragelses-

processen i efteråret 2017 har ligeledes modtaget en invitation til 

at deltage igen.

ÅBENT TEGNESTUEMØDE: Der blev afholdt Åbent Tegnestuemøde        

d. 18. marts 2019, hvor alle interesserede kunne deltage. Her 

præsenterede vinderteamet deres konkurrenceforslag, og der 

var mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer 

til forslaget.

INTERESSENTMØDER: Der blev afholdt to interessentmøder d. 27. og 

28. marts 2019 for naturparkens brugere og interessenter om 

konkretiseringen af de enkelte faciliteter og funktioner i naturpar-

kens kommende arkitektur.

INDDRAGELSESPROCESSEN VINTER/FORÅR 2019

OFFENTLIGGØRELSESARRANGEMENT:

10. JANUAR 2019

UDSTILLING AF VINDERFORSLAG:

11.-31. JANUAR 2019

ÅBEN TEGNESTUE

18. MARTS 2019

INTERESSENTMØDER

27. OG 28. MARTS 2019
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HOVEDLINJER FRA 
INDDRAGELSEN 

I det følgende er hovedlinjerne fra inddragelsesprocessen i vinter 

og forår 2019 opsummeret for hver af de tre nye hovedindgange 

og de fire nye blå støttepunkter. For hvert sted er der opsummeret 

på 1) de generelle drøftelser omkring stedets faciliteter, 2) de 

konkrete input, forslag og ønsker til stedets faciliteter og 3) andre 

ønsker til de færdige rammer. Sidstnævnte punkt samler op på 

de eventuelle input, der ligger uden for arkitektprojektets rammer 

frem mod det færdige byggeri, men som kan inspirere til den se-

nere udvikling af konkret indhold, formidling, udstyr m.m. i rammer-

ne, samt give input til den generelle videreudvikling af Naturpark 

Amager.

NY HOVEDINDGANG VED DR-BYEN

Generelle drøftelser 

Der blev spurgt til overvejelser omkring områdets kapacitet. 

Dette ud fra en forventning om, at området på grund af de mange 

nærtliggende boliger vil blive et populært udflugtsmål for f.eks. 

folk på picnic.

Der blev opfordret til at have en opmærksomhed på, at der skal 

være en fornuftig balance mellem områdets dobbelte identitet 

som park og naturområde, med vægt på det sidste. ”Det må ikke 

blive Kongens Have”, som en interessent udtrykte det. Samtidig 

blev der også peget på områdets kvalitet som et sted, hvor nye 

brugere af Naturpark Amager kan stifte bekendtskab med natu-

ren, i kraft af sin bynære beliggenhed og mulighed for dermed at 

trække mange nye brugere til.

Der blev bakket positivt op om, at bakken ved området er friholdt 

fra byggeri, så den stadig kan bruges som kælkebakke, udsigts-

platform og som græsningsareal for gæs. Også de nye træer 

omkring bakken og den slåede plæne var der opbakning til. Pla-

ceringen af bygningerne blev positivt modtaget, blandt andet for-

di de skaber en tryg afskærmning mod vandet og vejen i forhold 

til børn. Omvendt blev der gjort opmærksom på, at bygningernes 

placering ikke skaber læ på den vestvendte gårdsplads. 

Konkrete input og forslag til faciliteterne

•   Der cykles i høj fart på stierne omkring hovedindgangen, og 

der bør derfor træffes foranstaltninger (laves chikaner eller 

lignende) til at sænke cyklisternes fart af hensyn til brugernes 

sikkerhed.

•   Bygningerne hænger sammen på de præsenterede tegnin-

ger, således at man ikke kan passere imellem dem. Afstand 

mellem bygningerne kunne skabe en højere grad af tryghed, så 

man ikke kan trænges op i en krog.

•   Ved ankomst over broen ville det være godt, hvis man kunne 

se områdets gårdsplads på afstand – bålpladsens bygning ser 

ud til umiddelbart at skærme for dette kig.

•   Når man nedbryder dele af den eksisterende betonkant om-

kring kanalen, så tænk ind, at det skal give dyrelivet (frøer m.m.) 

bedre mulighed for at kunne komme op på land, hvilket kanten i 

dag forhindrer.

•   Området bruges i dag som startområde ved f.eks. motionsløb, 

og skal stadig kunne bruges til dette formål. Blandt andet derfor 

er den udendørs vandpost en god ide. Kunne man lave nogle 

simple redskaber til udstrækning og styrketræning, f.eks. bygget 

i træ, så de passer til området og bygningerne?

•   Ønske om belysning på området, eventuelt som lave pullerter.

•   Der vurderes umiddelbart at være behov for flere bålpladser, 

end der er tegnet ind på tegningerne. 

Andre ønsker til de færdige rammer

•   At man som privatperson kan låne eller leje grej fra grejban-

ken, eksempelvis gryder eller pander, til udendørs madlavning.

•   Plancher med formidling af fuglearter i området.

•   Skilte og kort med adfærdsregler, formidling og vejvisning.

•   Tydeliggørelse af, hvem der kan anvende bygningerne og 

hvornår de har åbent. 

•   At der bliver gjort noget ved det sumpede krat omkring områ-

det.
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NY HOVEDINDGANG VED ASGER JORNS ALLE

Generelle drøftelser 

Det blev nævnt, at udkig som en aktivitet primært henvender sig til 

folk over 30 år, og at det er vigtigt at tænke i naturoplevelser og til-

bud, der rammer andre målgrupper også. Der var positive tilken-

degivelser omkring boardwalken som naturformidlende element, 

og der blev spurgt til, om man kunne lave et mere bugtet forløb for 

denne, så formsproget blev mere ’naturligt’. Der blev også spurgt 

til, om brugerne mon vil benytte boardwalken eller trampe en sti i 

lige linje – hertil blev det bemærket, at jorden i området er meget 

sumpet. 

Højden på udsigtstårnet blev drøftet, og nogle udtrykte bekymrin-

ger for, om det var for højt ift. omgivelserne. Der var også en nys-

gerrighed omkring samspillet mellem det kommende Byens Hus 

i Ørestad og hovedindgangen ved Asger Jorns Allé – et samspil, 

der endnu ikke er afklaret. Byens Hus bliver højere end udsigts-

tårnet, og der blev spurgt til, om der kommer en udsigtsterasse 

på Byens Hus. Desuden var der overvejelser omkring tårnets ka-

pacitet; hvis det bliver en stor succes, er der så kapacitet nok i og 

omkring tårnet til de mange brugere?

Endelig blev der spurgt til, hvor stien mellem den ny hovedindgang 

og Naturcenter Amager var blevet af. Den var tegnet ind i vinder-

forslaget, men er nu fjernet. Drøftelserne gik på, at forbindelsen 

imellem de to punkter i dag opleves som kedelig.

Det blev nævnt, at nattergale yngler i pilekrattet, og at dette kunne 

være med til at gøre stedet til en attraktion. 

Konkrete input og forslag til faciliteterne

•   Ønske om elevator i udsigtstårn eller pejlemærke.

•   Ønske om stærekasser i eller ved tårnet. Evt. pæle med stære-

kasser, så kasserne sidder i samme højde som udkigsplateau-

erne i tårnet.

•   Ønske om mulighed for klatring/rappelling.

•   Husk brandalarm ved tårnet. 

Andre ønsker til de færdige rammer

•   Fastmonterede kikkerter eller teleskoper i udsigtstårnet.

•   Plancher, stereoskoper eller anden information om de mest 

almindelige fugle, dyr og planter i området.

•   Lydformidling med mulighed for at høre fuglestemmer.

NY HOVEDINDGANG VED NATURCENTER AMAGER

Generelle drøftelser 

Det blev nævnt, at alle bygninger og indgreb omkring den ny ho-

vedindgang ved Naturcenter Amager skal være ydmyge i forhold 

i naturen. Der var en bekymring blandt nogle for, at bygningerne 

bliver for store eller bliver placeret for tæt på Ørestad, så de kom-

mer til at skærme for udsigten til fælleden. Samtidig blev der også 

stillet spørgsmålstegn ved, om hovedindgangen var markant nok, 

eller om projektet kunne være mere ambitiøst.

Også her blev de hurtige cykler nævnt. Der blev peget på, at det 

handler om en holdningsændring både blandt de gående og de 

cyklende, og at shared space bør være løsningen, da vil sende et 

forkert signal og muligvis kun forværre problematikken, hvis trafik-

ken deles op i gående og cyklende.

Nogle pegede på, at den lange, lige sti/bro fra Ørestad til hoved-

indgangen gerne måtte bugte sig og se mere ’naturlig’ ud. Andre 

var glade for den lige sti og fremhævede, at det er parken, der 

er attraktionen, og at ikke alle punkterne behøver at være stor-

slåede, samt at den lige sti gør det nemt at se naturcenteret på 

afstand og finde vej. 

Der blev bakket op om ønsket om flere besøgende til Naturcenter 

Amager, men der blev også peget på vigtigheden i at lede de 

besøgende videre ud i landskabet, og dermed på behovet for 

god vejvisning, information og wayfinding, når man ankommer til 

parken, så folk finder ud i landskabet og ved, hvad de kan opleve 

derude. 

Konkrete input og forslag til faciliteterne 

•   Der cykles i høj fart på stierne omkring hovedindgangen, og 

der bør derfor træffes foranstaltninger (laves chikaner eller 

lignende) til at sænke cyklisternes fart af hensyn til brugernes 

sikkerhed.

•   Kan broen flyttes, så den ikke ’lander’ lige ved Københavns 

Naturskoles bygninger og nære udearealer? Københavns Na-

turskole har en masse aktiviteter i nærområdet omkring deres 

hus, og der er bekymring for, om stien vil forstyrre dette.

•   Er broen bred nok til modgående trafik, flere skoleklasser, 

barnevogne og lignende? Der kunne evt. indtænkes hvilesteder 

/ vigepladser på broforløbet.

•   Ønske om belysning på bro.

•   Den nye horisontpavillon skal helst ikke ligge i vejen for udsig-

ten fra Traktørstedet eller andre bygninger. Skal horisontpavillo-

nen eventuelt flyttes længere ud i parken?
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•   Græsset er ca. 30-40 cm højt ved Naturcenter Amager, så ho-

risontpavillonen skal ikke graves for langt ned i jorden.

•   Er der mulighed for at bruge taget i horisontpavillonen som 

shelter eller opbevaring?

•   Kan der være en storkerede i toppen af f.eks. horisontpavillo-

nen?

•   Tænk muligheden for læ ind i de nye tiltag.

Andre ønsker til de færdige rammer

•   Skulpturen ’Den store udveksler’ af Hein Heinsen ligger på en 

plads i Ørestad for enden af Ørestads Boulevard ved indgan-

gen til fælleden: Der var et forslag om at gøre denne plads til 

en del af ankomsten til naturparken, f.eks. med grejbank, cykel-

udlejning, formidling osv., da det er et godt sted at samles med 

større grupper.

•   Parkeringspladsen i dag er for lille. Nabogrundejerforeningen 

er generet af parkerede biler. Kunne man udvide den eksisteren-

de parkeringsplads, så behovet kunne imødekommes inde på 

naturparkens eget areal?

•   Stierne i landskabet omkring Naturcenter Amager er lige 

og ensformige, og de egner sig ikke til at gå tur, især ikke for 

børn. Snoninger og knæk kunne gøre turen mere interessant og 

overkommelig, så der opstår nogle milepæle eller pejlemærker 

undervejs.
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BLÅT STØTTEPUNKT VED BYSKOVEN

Generelle drøftelser 

Det blev nævnt, at der er en supercykelsti på vej, som kan give 

mere trafik i og brug af området.

Der blev spurgt til faciliteternes kapacitet i forhold til, at det bliver 

det nærmeste badested for Ørestads beboere. Herunder blev 

det nævnt, at børnefamilier vil blive en stor brugergruppe, og at 

badesikkerhed for børn bør være noget, man kigger på. Der blev 

også spurgt til, hvad det vil sige, at der kommer en eng, som de 

badende kan ligge på, da en eng kan være mange ting.

Der var en bekymring omkring, om det var muligt at forhindre 

motoriserede både i at ligge til ved faciliteterne. Det blev i den 

forbindelse nævnt, at området ligger inden for havnens grænser, 

hvilket betyder, at hurtige motorbåde osv. er forbudte her, men at 

det i praksis kan være svært at kontrollere.

Endelig blev der spurgt til, hvordan forbindelsen til Fasanbroen og 

selve Fasanbroen er tænkt ind i det blå støttepunkt.

Der var positive tilkendegivelser omkring placeringen af støt-

tepunktet. Det skaber ikke udfordringer i forhold til fuglelivet, og 

placeringen er god ift. adgang på gåben og cykel. Endelig blev 

der peget på, at det er godt med slæberamper og pontonbro til 

kajakker og robåde.

Konkrete input og forslag til faciliteterne

•   Tænk ramper ind i anlægget, så folk i kørestol og med barne-

vogn m.m. også kan bruge soltrappen.

•   Kunne man ramme nogle pæle ned omkring pontonbroen, så 

motorbåde, vandscootere osv. ikke kan ligge til ved broerne?

•   Er en særskilt platform til fiskeri nødvendig? I dag står de bare 

på de sten og riste, der er derude. Hvis denne funktion skal tæn-

kes ind som en del af projektet, kunne man måske lave noget 

helt minimalistisk.

•   Ønske om en vandpost.

•   Ønske om udendørs bruser.

•   Ønske om shelter.

BLÅT STØTTEPUNKT VED HAVNESLUSEN

Generelle drøftelser 

Der blev gjort opmærksom på, at stien langs dette støttepunkt i 

stigende grad vil blive mere og mere befærdet efterhånden som 

indbyggerantallet i Ørestad stiger, og at det både kan skabe 

trafikale udfordringer med hurtigkørende cyklister og lægge øget 

pres på brugen af områdets faciliteter. Herunder peges der på, 

at beboerne i de nye kvarterer i Sydhavn helt oplagt vil krydse 

vandet for at bruge naturen. Støttepunktet bliver deres nærmeste 

adgang til natur, og det er nemt at komme derover. Det kan skabe 

behov for mere plads til ophold samt for bålpladser. I øvrigt blev 

det nævnt, at området ser flot ud og er løst på en god og interes-

sant måde, og at ponton-broen fungerer fint for robåde og kajak-

ker. I den forbindelse blev der spurgt til, om motorbåde kan/må 

lægge til broen.

Det blev nævnt, at faciliteterne på området skal kunne rumme 

mange forskellige brugergrupper på forskellige tidspunkter af 

døgn og uge, både skoleklasser, fritidsbrugere, naboer på picnic 

osv. Der blev i den forbindelse også spurgt ind til, om der var gjort 

overvejelser omkring at have Nokken som nabo, i forhold til at sik-

re fredelig sameksistens mellem Nokkens beboere og de mange 

ny gæster i området.

Pausested ved Slusen: Her blev der spurgt, om der er plads nok til 

de kajakker og både, som ligger og venter på at komme igennem 

slusen, og i forlængelse af dette blev det nævnt, at man i kajak og 

robåd kan ligge uden på hinanden, mens man venter.

Konkrete input og forslag til faciliteterne

•   Ønske om belysning på området, eventuelt som lave pullerter.

•   Ønske om bålpladser og vandpost.

•   Ønske om at rykke støttepunktet tættere på den gangbro, der 

kommer fra Teglholmen til Nokken.

•   Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der netop her er be-

hov for at kunne slæbe sin kajak eller robåd på land og låse den 

fast – en funktion, der var vist på de præsenterede tegninger.

•   Der blev spurgt til, om støttepunktet kunne rumme en form for 

motionsfaciliteter til de selvorganiserede idrætsudøvere.
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Andre ønsker til elementer i og omkring de færdige rammer

•   Støttepunktet ved Havneslusen kunne gøres til et startsted 

for en ’Find Vej I’-rute (et projekt under Dansk Orienterings-For-

bund). Det kræver en post i form af en plastikbrik på en pæl og 

en stander med foldere.

•   Forslag om en mountainbike-rute op ad den eksisterende sti, 

forbi madpakkehuset og videre mod øst.

•   Ønske om at fjerne det tornekrat, der vokser ud over stien ved 

toppen af bakken, da det er svært at benytte stien på grund af 

dette. 

•   Ønske om automatisering af slusen.

BLÅT STØTTEPUNKT VED DET SYDLIGE FUGLETÅRN

Generelle drøftelser 

Det blev nævnt, at støttepunktets bygninger helst ikke skal være 

højere end diget, og at bygningen placeret oppe på diget helst 

ikke skal være højere end de nuværende fugletårne.

Vanddybden i forhold til de badendes sikkerhed blev diskuteret. 

Der blev peget på, at vandet er for dybt til, at børn kan bunde. 

Samtidig blev der udtrykt bekymring for, om vandet var dybt nok til 

udspring. Der bør skiltes og advares om vanddybde for alle bru-

gergrupper. Der blev desuden gjort opmærksom på risikoen for 

sammenstød mellem cyklister og badende, da asfaltstien løber 

tæt på vandet.

Der blev spurgt til, om anlægget kunne rykkes længere mod øst, 

væk fra fugletårnet, mens der samtidig blev gjort opmærksom på, 

at mængden af tang og lavvande kan blive en udfordring, hvis an-

lægget flyttes længere østpå. Der blev også spurgt til, om anlæg-

get kunne flyttes over på den nordvestlige side af det eksisteren-

de fugletårn, af hensyn til fuglenes rasteområde og flyvebaner. 

Endelig blev der spurgt til, om broerne kan klare en isvinter.

Anlægget blev generelt vurderet til at være meget diskret place-

ret, og anlæggets udtryk fungerer godt ift. samspil med naturen, 

herunder muligheden for at opleve fuglelivet fra læringspavillo-

nen. Det blev også fremhævet, at kontrasten mellem det civilise-

rede – i form af det nye anlæg – og den vilde natur fungerer godt. 

Støttepunktets funktioner vurderes at være de rigtige (herunder 

ponton-broen til kajakker og robåde), og der blev peget på, at na-

turvejlederne alllerede har mange aktiviteter her, og at det er godt 

med faciliteter, der understøtter dette. 

Konkrete input og forslag til faciliteterne

•   Der cykles i høj fart på stien ved støttepunktet, og der bør 

derfor træffes foranstaltninger (laves chikaner eller lignende) 

til at sænke cyklisternes fart af hensyn til brugernes sikkerhed. 

Frieslandsvej blev nævnt som et godt eksempel på en cykelchi-

kane. 

•   Der blev spurgt til, hvem der skal stå for drift af saunaen og 

om nødvendigheden af i det hele taget at have omklædning og 

sauna.

•   Ønske om, at roere og kajakfolk kan trække deres både på 

land og låse dem fast, så de kan overnatte i lejr inde i landska-

bet.

•   Vigtigt at kajakker m.fl. kan komme af med affald.

•   Ønske om et vildmarksbad.

•   Ønske om faciliteter til at grille, så der ikke grilles på trædæk-

ket.

•   Ønske om, at grejbanken kan være fælles for flere brugere 

(naturvejledere, vinterbadeforening, maritim naturskole, grund-

ejerforeninger m.fl.). Det har man gjort i f.eks. Den Blå Forenings-

by på Amager Strand.

•   Bør grejbanken placeres tættere på læringspavillonen, hvis 

det primært er her, dens indhold skal benyttes?

•   Kunne man også lave opbevaring under trapperne med mu-

lighed for aflåsning, særligt til skoleundervisning?
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BLÅT STØTTEPUNKT VED DET MELLEMSTE FUGLETÅRN

Generelle drøftelser 

Det blev nævnt, at der ikke kommer ret mange mennesker forbi 

stedet pga. den afsides beliggenhed. I forlængelse af dette blev 

der spurgt til, om det er nødvendigt med en badebro her eller om 

man overvurderer behovet for badning ved dette støttepunkt. Til 

gengæld vil lystfiskerne nok benytte badebroen i forår og efterår.

Der blev peget på, at støttepunktet ser ud til at blive et godt op-

holdssted med plads til ro og fordybelse, og der var generel op-

bakning til placeringen ift. nærheden til det sydlige fugletårn.

Konkrete input og forslag til faciliteterne 

•   Der cykles i høj fart på stien ved støttepunktet, og der bør derfor 

træffes foranstaltninger (laves chikaner eller lignende) til at sæn-

ke cyklisternes fart af hensyn til brugernes sikkerhed.

•   Trappen ned til broen må gerne have forskellige højder til op-

hold.

•   Ønske om en udendørs bruser.

•   Ønske om andre vinduer i fugletårnet, så de hæves frem for at 

skydes til side.

•   Ønske om lys i huset, så det også kan bruges i mørke. 

•   Ønske om at øge afstanden mellem fugletårn og omklædnings-

bygning inklusive bro

•   Ønske om at flytte anlægget til det nordlige fugletårn.

•   Der blev peget på, at der er forholdsvis trangt inde i fugletårnet. 

Derfor var der et ønske om at skabe 10 meter omkring fugletårnet, 

hvor man kan stå på digekronen og nyde udsigten. 

•   Forslag om at opstille nogle hegn på diget med sprækker, man 

kan kigge igennem, så man ikke forstyrrer fuglelivet.

Andre ønsker til elementer i og omkring de færdige rammer

•   Ønske om at etablere et lignende anlæg ved det nordlige fug-

letårn.
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TVÆRGÅENDE TEMAER

SAMFÆRDSEL
Samfærdsel har været et gennemgående tema i dialogen med interessenterne, helt konkret i forhold til 

hurtigt kørende cyklister på de stier, hvor flere brugere i fremtiden skal til at have deres gang omkring de 

nye hovedindgange og blå støttepunkter. Der er et stort fokus blandt interessenterne på at få sænket 

cyklisternes fart, overvejende ved brug af chikaner, men også med et ønske om at bevare shared 

space-løsningen for gående og cyklende på stierne omkring hovedindgange og støttepunkter, og i den 

forbindelse opfordre alle trafikanter i området til at tage hensyn til hinanden. Samfærdsel har også været 

et tema ift. trafikken på vand, hvor enkelte har været bekymrede for de gener og den risiko, som hurtigt 

sejlende motorbåde omkring de blå støttepunkter kan skabe.

KAPACITET
Spørgsmålet om de nye hovedindgange og støttepunkters kapacitet er dukket op flere gange i dialogen, 

med afsæt i en bekymring for, om stedernes kapacitet bliver for lav og dermed ikke vil kunne imødekomme 

den forventede store efterspørgsel fra Ørestad og Sydhavns beboere, når adgang til og brug af Naturpark 

Amager bliver gjort mere attraktiv for disse bydeles borgere. 

TRYGHED
Tryghed dukker op som tema, når interessenterne efterspørger belysning af områder, stier og bygninger, 

efterlyser information om badesikkerhed for børn og voksne samt peger på, at bygningsformationer ikke 

må skabe lukkede kroge.

BALANCEN MELLEM BENYTTELSE OG BESKYTTELSE
Temaet omkring balancen mellem benyttelse og beskyttelse har helt tilbage fra inddragelsesprocessen 

i efteråret 2017 været et centralt tema i dialogen med interessenterne. For hvordan finder man den 

rette balance mellem at beskytte den unikke natur og samtidig gøre området tilgængeligt for flere 

brugere? I denne omgang af inddragelsen har det især handlet om at finde balancen mellem at være 

(by)park og naturområde, om at bygningerne ikke må dominere i højden eller spærre for udkig og om 

at hovedindgange og støttepunkter skal kommunikere de værdier og regler omkring naturbeskyttelse, 

som gælder i Naturpark Amager. Mange interessenter har også givet udtryk for, at bygningerne ved 

hovedindgangene og de blå støttepunkter respektfuldt indpasser sig i den natur, de ligger i, både i deres 

udformning og materialer.

FORMIDLING OG WAYFINDING
Formidling af viden om stedernes natur er et tema, der er løbet igennem hele interessentinddragelsen, 

med konkrete forslag om plancher, kikkerter, lydcollager, skilte m.m. Der er et gennemgående ønske om, 

at formidlingen skal give brugerne viden om naturen og i samme åndedrag lære dem om god adfærd 

i samme, så oplysning og ’opdragelse’ går hånd i hånd. I forlængelse heraf er der enkelte steder også 

blevet talt om wayfinding ift., hvordan man sørger for, at brugerne kan finde videre ud i naturen fra 

hovedindgange og blå støttepunkter, og få de oplevelser med, der venter her.
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OVERSIGT OVER 
INTERESSENTER

INVITEREDE INTERESSENTER

Til omverdensinddragelsens forskellige aktiviteter er der blevet sendt invitation ud til grønne organisationer 

og deres lokalafdelinger, idræts- og fritidsforeninger, ejer- og boligforeninger, institutioner, skoler og 

klubber, naboer m.fl., som kunne tænkes at have en interesse i Naturpark Amagers udvikling.

DELTAGENDE INTERESSENTER

De fremmødte interessenter tæller, udover fremmødte privatpersoner, bl.a. følgende organisationer og 

foreninger:

Københavns Ældreråd

Amager Vest Lokaludvalg

Islands Brygges Lokalråd Kongelundsfortet Outdoorcenter

Grundejerforeningen Ørestad Syd

Grundejerforeningen Pilegården DGI Outdoor 

Dansk Ornitologisk Forening, København

Naturpark Amager Brugerråd

Det Grønne Råd, Københavns Kommune

Danmarks Naturfredningsforening, København

Danmarks Naturfredningsforening, Amager
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