
 

14. august 2019 

Ørestad Syd 

NOTAT 

 

Bidrag til Naturstyrelsens beslutning om placering af dyrehegn i Naturpark Amager  

 

Bestyrelsen i G/F Ørestad Syd ønsker med dette brev at bidrage til Naturstyrelsens beslutningsproces vedr. 

mulige placeringer af det dyrehegn, som i dag står i skellet mellem Ørestad Syd og Naturpark Amager. 

Naturparkrådet drøftede på rådsmødet den 29. april mulige placeringer af dyrehegnet. Som det fremgår af 

mødereferatet, gav flere interessenter udtryk for, at man gerne ser hegnet placeret længere ude i terrænet 

på fælleden både mod syd og mod vest.  

Vi mener ikke, at dette er den mest hensigtsmæssige placering. Det mener vi på baggrund af følgende 

overvejelser og observationer: 

 

Hegnet mod vest 

1. Når man til daglig færdes i området langs den nye fælledpromenade mod vest, ser man ofte 

dyrevildt gå i krattet helt tæt op ad promenaden og det nuværende hegn. Dette er en unik 

oplevelse, som bidrager med en stor herlighedsværdi for alle borgere og besøgende i området.  

2. Denne herlighedsværdi gælder ikke mindst handicappede, ældre, gangbesværrede eller andre 

brugergrupper, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at tage de lange gåture ud på 

fælleden. Vi ønsker at bibeholde muligheden for at observere dette dyreliv helt tæt på for alle 

brugergrupper i Ørestad Syd.  

3. Flytter man hegnet ud i krattet mod vest mellem byen og Kanonvej, så inddrager man ca. halvdelen 

af dette areal, hvor man i dag oplever dyrevildtet.  

4. Flytter man hegnet længere ud på den anden side af Kanonvej, så fjerner man i praksis al kontakt 

med dyrevildtet, som det i dag opleves. Desuden vil hegnet skæmme terrænet. 

Hegnet mod syd 

5. Mod syd oplever man de åbne vidder kun brudt af enkelte stier og lave hegnslinjer. Ved at placere 

et hegn i dette terræn, som er væsentligt højere og tydeligere end de lave fårehegn, vil det 

skæmme terrænet. Selvom man ikke vil kunne se hegnet tydeligt fra indgangen til fælleden, vil det 

stadig stå som en massiv afmærkning, så snart man kommer et lille stykke ud i terrænet.  

6. Selvom hegnet blot er et ”funktionshegn”, som beskytter dyrevildtet, så må man anerkende de 

øvrige signaler, som et hegn af denne størrelse sender. Mandshøje hegn, som er placeret pludseligt 

i et ellers landskabeligt terræn signalerer et ”afspærret” område, måske endda et ”risikofyldt” 

område, og vi mener derfor ikke, at det bidrager til Naturstyrelsens og partnerskabet bag Naturpark 

Amagers overordnede vision om at få flere mennesker ud og bruge Naturparken.  

7. Ved at placere hegnet i skellet, som det står i dag, markerer hegnet en naturlig overgang til et 

andet område og en overgang mellem fælled og by i naturlig forlængelse af de kommende 

hovedindgange. 

 



 

Vi foreslår på den baggrund, at Naturstyrelsen beholder den nuværende hegnsplacering mod syd og mod 

vest. Vi er dog enige i, at hegnet mod vest evt. kan rykkes nogle meter ud i terrænet af æstetiske årsager, 

bl.a. for at skabe luft og plads mellem fælledpromenaden og Naturparken og for delvist at skjule hegnet i 

buskadset. Dog ønsker vi, at man arbejder intenst med at bibeholde muligheden for at opleve dyrelivet fra 

fælledpromenaden, som man kan det i dag. 

Vi går gerne i dialog om emnet og kan evt. uddybe begrundelserne. I er velkomne til at kontakte 

grundejerforeningen via det fælles sekretariat og vores repræsentant i Naturparkrådet, Simon Nathanael 

Madsen på snm@orestad.net.  

 

Med venlig hilsen, 

 

Bestyrelsen, G/F Ørestad Syd 

 

 

 

 

 

 

mailto:snm@orestad.net

