NOTAT

Til Naturparkrådet

Hovedstaden
Ref. KSL
Den 23. september 2019

Hegn mellem Kalvebod Fælled og Ørestad
Der har løbende været drøftelser om placeringen af hegnet mellem Kalvebod Fælled og Ørestad Syd.
Arkitektkonkurrencen om bl.a Naturparkens nye Hovedindgange har også aktualiseret, at der skal
tages beslutning nu i 2019 om hegnets fremtid. Hegnets nuværende omtrentlige placering og forslag
til fremtidige placering kan ses på vedlagte kort.
Hegnets opsætning:
Der foreligger ingen tidligere myndighedstilladelser til opstilling af hegnet, da det oprindeligt er opsat
af Forsvaret for at holde befolkningen ude fra det militære øvelsesområde.
Hegnet står pt., ikke i det nord-syd-gående skel mellem Naturparken og Ørestad Syd på strækningen
vest for Ørestad pga. byggeaktiviteterne i henhold til aftale mellem NST og By & Havn. Ifølge denne
aftale skal By & Havn flytte hegnet til skellet ved afslutningen af byggeriet. Det vil påvirke den
visuelle opfattelse og sammenhæng mellem Naturparken og Ørestad såfremt By & Havn ny-opsætter
(flytter) hegnet i nord-sydgående retning helt ud til skel.

Uden en ny beslutning skal hegnet dermed flyttes tilbage i nord-sydgående skel – og det vil komme
til at stå meget tæt på bygningerne i Ørestad Syd. Det har bl.a startet en debat om en fremtidig
placering af hegnet, og det har rejst spørgsmålet, om det ikke er bedst at fjerne hegnet fra skellet, så
det ikke er en synlig barriere mellem fortov/by og natur. Det øst-vestgående hegn mod syd lige syd
for de kunstige søer pynter ikke og kunne måske også med fordel fjernes.

I forbindelse med drøftelsen af revision af Naturstyrelsens driftsplan i 2017 blev hegnet også drøftet
pga at det umiddelbart åbnede for mulighed for at afprøve ”rewildning” med store græssere. Siden
har det grønne kontaktudvalg udtalt, at bl.a. Kalvebod Fælled fortsat skal drives som habitat for
vadefugle, hvilket umuliggør ”rewilding”. I forbindelse med høringen har indsigelser fra
jagtorganisationer og fra Dyrenes Beskyttelse ligeledes haft fokus på, at der ikke bør udsættes
kronvildt.
I relation til naturplejen på Kalvebod Fælled finder Naturstyrelsen ikke er behov for det gamle
militærhegn, men at man kan nøjes med mindre hegn til styring af græsningstrykket fra kreaturer, får
og heste samt funktionshegn til at sikre, at dådyr ikke kommer ned på motorvej og jernbanen.
I Danmark er der ikke tradition for at opsætte hegn mellem skov og natur og byer – bortset fra
hegning om dyrehaver.
Naturstyrelsen • Dyrehaven 6 • Boveskovgård • 2930 Klampenborg
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 97 39 15 • CVR 33157274 • EAN 5798000860704 • hst@nst.dk • www.nst.dk

Hegnets mulige placeringer:
Spørgsmålet om hegnet mellem Naturparken og Ørestad Syd blev efter en besigtigelse drøftet på
mødet i Naturparkrådet den 29. april 2019 som et orienteringspunkt og uden, at NST efterfølgende
har truffet en endelig beslutning. Siden mødet har flere organisationer og institutioner uopfordret
sendt deres holdning til NST.

Der er umiddelbart 3 hegnslinier, som skal drøftes og besluttes:
A. Det nord-sydgående hegn mellem Kalvebod Fælled og Ørestad Syd
Skellet er vist med rødt og den nuværende hegnsplacering er vist med blåt. I syd står hegnet
3 meter fra skel. I henhold til gældende aftale mellem By & Havn og Naturstyrelsen skal
hegnet flyttes til skel.
Der er umiddelbart 3 valgmuligheder:
1. Hegnet flyttes som planlagt hen i skel
2. Hegnet fjernes på hele strækningen
3. Hegnet fjernes og erstattes af et funktionshegn længere inde på Kalvebod Fælled –
den grønne linie på kortet

B. Det øst-vestgående hegn mellem Kalvebod Fælled og Ørestad Syd
Hegnet står i skel og er vist med pink farve (ovenpå den røde og blå markering) på kortet.
Der er umiddelbart 3 valgmuligheder:
1.
2.
3.

Hegnet bliver stående
Hegnet fjernes på hele strækningen
Hegnet fjernes langs de kunstige søer, men opretholdes fra de kunstige søers
ophør mod øst

C. Det nord-sydgående hegn mellem Kalvebod Fælled og villakvarteret i Tårnby
Hegnet står i skel og er vist med gul farve.
Der er umiddelbart 2 valgmuligheder:
1.
2.

Hegnet bliver stående
Hegnet fjernes på hele strækningen

NST anbefaling:
I relation til naturplejen har hegnets placering ingen afgørende betydning, idet NST kan sikre den
rigtige og nødvendige pleje uanset hvor, hegnet placeres.
Hegnets placering vil således navnlig have betydning for adgangen, landskabsoplevelsen og
friluftslivet.

NST vil som udgangspunkt ikke komme med en konkret anbefaling, men træffe en beslutning på
baggrund af bl.a de argumenter og anbefalinger, som fremsættes under drøftelsen i Naturparkrådet.
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