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Vedr. planer om flytning af hegn på Kalvebod Fælled
Nærværende skrivelse er udarbejdet på baggrund af en drøftelse af det påtænkte hegn på et møde i Tårnby Naturskoles bestyrelse den 21.6.19.
Kortfattet lyder budskabet fra bestyrelsen således: Hegn ikke Naturcenter Amager/Tårnby Naturskole ude af
naturen!
Tårnby Naturskoles bestyrelse er bekendte med, at en ny og anderledes linjeføring af hegnet blev drøftet på et
møde i Naturparkrådet i april, hvor Tårnby Kommunes repræsentanter i den sammenhæng udtrykte sig positivt
overfor en flytning af hegnet.
Som formand for Tårnby Naturskole er jeg imidlertid overordentligt bekymret for en eventuel flytning af hegnet.
Bestyrelsen er bestemt ikke tilfredse med argumentet om at hegnet syd for Ørestaden er grimt og at det derfor
skal ned. Der er vand i søerne syd for Ørestaden, hvorfor nedtagning af hegnet her ikke øger tilgængeligheden til
arealet. Ligeledes er der langs Tårnby Kommune en stor grøft, der ikke kan passeres uden bro, hvorfor der heller
ikke her bliver tale om ny øget adgang. Alt i alt er ønsket om at fjerne 300 meter ”grimt hegn” langs Ørestaden /
Kalvebod Sti for i stedet at opsætte måske 3000 meter hegn, som bliver en ny og reel barriere og hindring af fri
færdsel ud over arealerne, en dårlig ide.
Som Tårnby Naturskoles bestyrelse ser det vil der være en række konsekvenser for publikums oplevelser, herunder de mange børn og elever der hvert år besøger Tårnby Naturskole og Friluftshuset på Naturcenter Amager:
F.eks. hegnes hjortene ude og der vil ikke længere være spor og efterladenskaber at opleve tæt ved Naturskolen.
- I den sammenhæng vil der endvidere være et tab af biodiversitet i området, da græsning er en stor fremmer af
biodiversitet. Dette er meget uheldigt, da Naturcentrets mange ressourcer og aktiviteter netop er rettet mod
naturformidling og ønsket om at øge de besøgendes naturforståelse. Det kan tilføjes, at når området ikke længere græsses vil det skulle passes på anden vis, f.eks. med maskinel græsslåning for at hindre opvækst af træer og
buske. På sigt vil naturen omkring Naturcentret blive at sammenligne med en bypark. Det er ikke vores ønske.
Hvem skal i øvrigt betale for pleje af området indenfor hegnet, Naturstyrelsen eller driftsfællesskabet vedr. Naturcenter Amager?

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Mail: bibliotek@taarnby.dk • www.taarnbybib.dk
Man.-tors. 9-20, fre. 9-17, lør. 9-15, søn (1.9.-30.4.) 9-15.

TÅRNBY KOMMUNE

Naturstyrelsen har stået for rydning af arealet for granater m.v. Målet har været at sikre besøgende fri færdsel.
Ved at sætte 3000 meter hegn op mindskes denne mulighed. Hegnet vil udgøre en større begrænsning for de
besøgendes frie bevægelse i naturen end de nuværende indre lave fåre- og kvæghegn, som man kan kravle over
eller under.
Hegnet omkring grænsen mellem bebyggelse og natur kan opfattes som et symbol på begrænsning, men man
kan også se det som et symbol på at der er noget særligt, der er værd at passe på, beskytte og besøge på den
anden side. Det ydre hegn giver området en særlig status. Jeg ved at borgerne omkring i grundejerforeningerne i
Tårnby tidligere har udtrykt ønske om at bevare hegnet, og blot ønsket flere åbninger/porte og broer. Tilsvarende har jeg fået refereret fra borgermøder afholdt af Tårnby Kommune i november 2018 (om biodiversitet i kommunen).
Jeg skal på Tårnby Naturskoles bestyrelses vegne opfordre Naturstyrelsen til at planerne om et ændret hegn
genovervejes.
Den måde hegnet etableres på er meget vigtig for Tårnby Naturskole og naturligvis også for borgerne i al almindelighed. Derfor vil bestyrelsen også fremsende nærværende skrivelse til Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby
Kommune. I forbindelse med en egentlig høring om linjeføringen vil det være oplagt, at Naturstyrelsen også hører dette udvalg, der varetager forvaltningen af ”Rekreative områder ” i Tårnby Kommune.
Det er endelig bestyrelsen for Tårnby Naturskoles vurdering, at ovenstående argumentation også må gøre sig
gældende for de øvrige aktører på Naturcenter Amager. Vi skal derfor opfordre til at problematikken drøftes på
et kommende møde i bestyrelsen for Naturcentret.
Med venlig hilsen
Henrik Zimino

Jacob Jensen
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