Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
Att.: Kim Søderlund & Sven Norup
Fremsendt pr. e-mail til: SNJ@nst.dk
København, den 31. maj 2019
Vedr.:

Naturpark Amager - Referat fra Naturparkrådsmøde mandag den 29. april
2019 – Pkt. 4 - Dyrehegn mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled.

Efter det afholdte møde i Naturparkrådet og det modtagne mødereferat, særligt punkt 4 om
dyrehegn mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled, har Friluftrådet Københavns bestyrelse
drøftet sagen.
På naturparkrådsmødet blev det under punkt 4 luftet at Naturstyrelsen (NST) overvejer at
flytte dyrehegnet mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled markant længere ind på naturområdet.
Friluftsrådet København (FR) er af den opfattelse, at de på mødet af NST fremførte argumenter for en fremskudt etablering og lokalisering af et nyt hegn, design, udsigtsgener og
passage fra de tilstødende bynære boligområder til naturparkens fredede områder, er langt
mere komplicerede og egentlig langt fra konsekvensafklarede i forhold til NST`s fremlæggelse på mødet og særskilt mødereferatets konklusion herom.
Det foranlediger FR til at rette nærværende henvendelse til Naturstyrelsen med en præcisering af vores synspunkter om hegningen fordi vi nærer følgende bekymringer:

•

Den fri bevægelighed for de besøgende er i forvejen besværliggjort at de mange
små indre hegn på Kalvebod Fælled, men et 2 meter højt hegn vil udgøre en massiv
mur for de borgere der måtte ønske at bevæge sig udenfor stierne, og går dermed
stik imod FR`s ønske om bedre adgangsmuligheder til naturen. Et dyrehegn i eller
tæt på skel muliggør derimod en nedbringelse af den samlede mængde indre hegn
og vi ønsker derfor ikke hegnet flyttet ind i naturområdet.

På naturparkens hjemmeside står at læse: ”Det er visionen, at Naturpark Amager skal opleves som ét sammen sammenhængende landskab, der forbinder den tætte by med naturens åbne vidder, skove og kystlandskaber”.

•

At underopdele det store naturområde med et to meter højt hegn går direkte imod
disse intentioner.
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•

Vi vil derimod meget gerne bakke op om flere låger i hegnet for at tilgodese adgangen til området – og det har derfor undret FR at NST konsekvent har afvist beboerne i Ørestads ønsker om flere låger i hegnet. Det kræver kun en til to håndfulde låger at sikre borgernes adgang hvis hegnet står tæt på skel, mens det vil kræve
langt flere hvis hegnet placeres ude i landskabet. Ydermere vil en flytning af hegnet
trænge eksempelvis hjortene langt væk fra de store hovedindgange hvilket vil give
alle og ikke mindst gangbesværede og børnegrupper en væsentligt ringere naturoplevelse.

FR frygter, at naturområdets status gradvist nedbrydes. Eksempelvis har FR tidligere modsat sig ønsket om at etablere boldfælleder vest for Ørestad Syd inde på de fredede arealer.
FR frygter en nedsat respekt for det område, der vil komme til at ligge udenfor hegnet med
risiko for ændringer i landskabets karakter som følge af nye og ikke så hensyntagende
brugsmønstre, der ikke har naturoplevelsen som omdrejningspunkt, og som på sigt kan udgøre en trussel mod områdets integritet og fredningsbestemmelser.

Nærværende er ligeledes sendt til medlemmerne af det Grønne Råd i Tårnby Kommune
samt Friluftsrådets direktion.

Med venlig hilsen
Friluftsrådet København
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/
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