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Anke af Fredningsnævnet for Københavns afgørelse
(FN-KBH-32-2020)
Naturstyrelsen har som led i et stort natur- og friluftsprojekt1, som 3 kommuner
og staten står bag i Naturpark Amager, bl.a. ansøgt Fredningsnævnet om
dispensation til:
1.

Det Mellemste Blå Støttepunkt (fig. 1): Etablering af bro og flydebro ud i
vandet, en mindre bygning til omklædning, lille overdækket uderum,
cykelparkering mv., hvilken ansøgning Fredningsnævnet har givet afslag på.

2. Det Sydligste Blå Støttepunkt (fig. 1): Etablering af et friluftsanlæg bestående
af tre broer med tre tilknyttede bygninger:
Et kombineret shelter og grejbank, en læringspavillon samt et kombineret
omklædningsrum og toilet med bade- og saunafaciliteter samt udebruser.
Dertil en betonpromenade.
Også denne dispensationsansøgning har Fredningsnævnet givet afslag på,
bortset fra læringspavillonen på toppen af diget.
Naturstyrelsen har ved valg af placering og udformning af de ansøgte projekter
bestræbt sig på at favne de ønsker, der er kommet i forbindelse med projektets
omfattende interessent- og borgerinddragelse2 og samtidig tage de relevante
hensyn til de biologiske og landskabelige værdier i området.
Naturstyrelsen vil imidlertid gerne imødekomme DN og DOF i forhold til de
udtalelser til støttepunkternes omfang og til dels indhold, der fremgår af
Fredningsnævnets afgørelser.
Naturstyrelsen har derfor besluttet at tage Fredningsnævnets afgørelse fsva. pkt 1
ovenfor til efterretning (FN-KBH-28-2020) og skrinlægger projektet om ”Det
Mellemste Blå Støttepunkt”.
Endvidere har styrelsen besluttet at lade planerne om at indrette sauna i en af
bygningerne ved det ”Sydligste Blå Støttepunkt” udgå af projektet jf. pkt. 2
ovenfor.
Sammenfattende har Naturstyrelsen besluttet at anke Fredningsnævnets afslag på
ansøgning om etablering af de øvrige elementer ved Det Sydligste Blå Støttepunkt,
der er tænkt som et samlingssted for bl.a. badning og kajakanløb på kystdigets
yderside neden for den af Fredningsnævnet godkendte læringspavillonen.
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Fredningsnævnets afgørelse fsva. Det Sydligste Blå Støttepunkt
Fredningsnævnet har meddelt dispensation til etablering af læringspavillonen på
toppen af kystdiget, idet de i deres afgørelse har lagt vægt på, at den ikke i sig selv
vil virke forstyrrende på den omgivende natur, men til gengæld vil være velegnet
til at formidle naturen for det besøgende publikum.
Fredningsnævnet har derimod meddelt afslag til de øvrige elementer i
ansøgningen, idet det ansøgte anses for at stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnet har ved sin vurdering lagt vægt på, at projektet:
a) Vil ændre områdets karakter markant fra et relativt fredeligt naturområde til
et område med intensiv rekreativ benyttelse.
b) Vil kunne indebære, at der i et internationalt naturbeskyttelsesområde sker en
forringelse af naturtyper og levesteder for arter, eller betydelige forstyrrelser af
arter, som området er udpeget for.
c) Vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til
naturbeskyttelsesloven.
Naturstyrelsens generelle bemærkninger til Fredningsnævnets
præmisser for afslag
Ambitionen for stat og kommuner bag det samlede projekt er, at Naturpark
Amagers mange rekreative muligheder – klos op ad København - skal udnyttes
bedre og kommer flere til gavn. Ikke på bekostning af naturen, men i tråd med
naturen.
Det er helt på linje med den naturindsats Naturstyrelsen har gjort i området de
seneste 20 år. En indsats som fx har øget områdets naturværdi og artsrigdom, så:
”En række ynglende vadefuglearter har kvitteret for de forbedrede yngleforhold
og bl.a. ses der i dag pæne bestande og ikke mindst markante stigninger siden
lavpunktet i 90’erne”.
Det konkluderer områdets frivillige ”Caretakergruppe”, der har foreningsmæssigt
ophæng i DOF3.
Blot ét eksempel på hvordan Naturstyrelsen med en målrettet naturforvaltning har
understøttet mål og intentionerne i den fredning, hvori Det Sydligste Blå
Støttepunkt er lagt helt ude i periferien på kystdiget.
Naturstyrelsen gør gældende, at de biologiske interesser, som der i henhold til
fredningen skal tillægges særlig vægt i det såkaldte delområde 4, relaterer sig i
realiteten udelukkende til naturområderne på indersiden af kystdiget (fig. 2) Strandenge, strandoverdrev, overdrev, skov mv.
Kystdiget er reelt et stort teknisk anlæg bestående af kampesten, udsået
kulturgræs og asfaltvej, se figur 3 og 4. Det er formentlig også derfor, at fredningen
sikrer, at alle skal kunne færdes på og langs det mere end 10 km lange kunstige
kystdige på ydersiden af Kalvebod Fælled - også i delområde 4.
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Asfaltvejen på ydersiden af diget er intensivt benyttet af folk til fods, cykel og bl.a.
på rulleskøjter, ligesom farvandet syd for projektområdet er et ”hotspot” for bl.a.
kitesurfing, kajakroning og fritidsfiskeri.
Naturstyrelsen gør gældende, at området på ydersiden af kystdiget omkring Det
Sydligste Blå Støttepunkt allerede er intensivt benyttet, og det er netop derfor, at
Naturstyrelsen har valgt at placere det sydligste blå støttepunkt 1) på ydersiden af
kystdiget og 2) i det sydligste hjørne, hvor der i forvejen er stor rekreativ aktivitet.
Det Sydligste Blå Støttepunkt er efter Naturstyrelsens bedste overbevisning
placeret naturskånsomt og arkitektonisk tænkt sammen med omgivelserne. Og det
vil bidrage til at forbedre friluftsmulighederne i hele Naturpark Amager, herunder
at gøre gæster i andre dele af naturparken nysgerrige på den sydlige del og
interesserede i at benytte større dele af naturparken.
Dermed vil støttepunktet understøtte det andet hovedformål med fredningen:
”(…) at åbne området i større udstrækning til friluftsformål for offentligheden”.
Naturstyrelsen vurderer, at Det Sydligste Blå Støttepunkt har den bedste placering
til det. Både i forhold til at etablere sikre bade- og formidlingsforhold og som et
attraktivt tilbud til alle dem, der normalt ikke kommer i naturen for fx at se på
fugle eller fiske. Støttepunktet vil være med til, at de også får øjnene op for den
fantastiske natur i naturparkens sydligste del og får kendskab til den.
Det hele uden at det sker på bekostning af naturbeskyttelsen inden for kystdiget.
Styrelsens vurdering af, at det er den rigtige placering, skyldes også de
tilbagemeldinger, der er kommet i projektets omfattende borger- og
interessentinddragelse.
Her har der fra begyndelsen været et ønske om blå støttepunkter, som skal skabe
adgang til og fra vandet i naturparken, der skal fungere som indgange til hele
området, og som bliver spredt ud, så de bliver fixpunkter langs kysten.
I forhold til de Det Sydligste Blå Støttepunkt opsummerer afrapporteringen4 fra de
senest afholdte inddragelsesarrangementer for borgere og organisationer
endvidere, at:
”Anlægget blev generelt vurderet til at være meget diskret placeret, og anlæggets
udtryk fungerer godt ift. samspil med naturen, herunder muligheden for at
opleve fuglelivet fra læringspavillonen. Det blev også fremhævet, at kontrasten
mellem det civiliserede – 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 naturvejlederne allerede har mange
aktiviteter her, og at det er godt med faciliteter, der understøtter dette”.
Det bemærkes for god ordens skyld, at der, på det sted hvor Det Sydligste Blå
Støttepunkt ønskes etableret, siden 2004 har været en af Fredningsnævnet
godkendt formidlingsbro (fig. 4). Denne bro vil naturligvis blive nedtaget og
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erstattet med de nye broer, såfremt der opnås tilladelse til etablering af Det
Sydligste Blå Støttepunkt.
Naturstyrelsens bemærkninger til Fredningsnævnets tre begrundelser
Nedenfor følger Naturstyrelsens bemærkninger til de af Fredningsnævnet angivne
specifikke begrundelser for det meddelte afslag:


Ad a) Områdets karakter
Det følger direkte af fredningens bestemmelser, at offentligheden skal kunne
gå og cykle på ydersiden af det fredede naturområde hele vejen på og langs det
kunstige kystdige. Der er til brug herfor etableret en asfalteret vej,
”Dæmningsvej”, se figur 3 og 4. Ligeledes er der etableret flere fugletårne langs
Dæmningsvej.
Området har gennem mange år været benyttet intensivt af cyklister, vandrere,
rulleskøjteløbere, lystfiskere, ornitologer m.fl.
Det har også gjort, at: ”Fuglene på Kalvebod Fælled har et langt stykke hen ad
vejen vænnet sig til den færdsel, der foregår via de etablerede stier og veje”
som DOF ”Caretakergruppe” har konkluderet5.
Naturstyrelsens publikumstællere har i årets første 11 måneder i 2020
registreret over 300.000 på asfaltvejen/stien på diget, som passerer det sted,
hvor Det Sydligste Blå Støttepunkt ønskes etableret (fig. 5).
Samtidig er vandet lige syd for det planlagte blå støttepunkt gennem hele året
et af de mest populære kitesurfing hotspots i hovedstadsområdet (fig. 6):
”(…) der er tæt pakket med kitesurfere. Super fedt spot når man har fået styr
på kiten (…)”. Spotbeskrivelse på kitepro.dk.



Ad b) Forringelse af naturtyper og levesteder
Af hensyn til den beskyttede natur der ligger inden for kystdiget, er det blå
støttepunkt helt bevidst planlagt på ydersiden af kystdiget.
Kystdiget er på alle måder et meget stort kystteknisk anlæg bestående af
kampesten, udsået kulturgræs og asfaltvej (fig. 3 og 4).
På selve diget er der ingen beskyttet natur eller udpegede naturtyper.
Heller ingen af de trækkende fuglearter på udpegningsgrundlaget opholder sig
langs kysten uden for diget, dvs. bl.a. på anlægsområdet for det blå
støttepunkt:
o
o
o
o



Troldand raster i Klydesø og Hejresø (fig. 7) om dagen, og fouragerer på
dybere vand i Køge bugt.
Knopsvaner fouragerer ikke i området, da det enten er sandbund eller for
dybt til, de kan nå bunden.
Stor og lille skallesluger opholder sig primært i Kalvebodløbet, og ses kun
i området i isvintre.
Fiskeørn og vandrefalk jager primært over landarealerne og søerne.

Ad c) yngle- og rasteområder
Ingen af de ynglende arter på udpegningsgrundlaget er tilknyttet dæmningen
eller søterritoriet ud for det planlagte sydlige Blå Støttepunkt.
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Fuglene yngler på strandengen, små øer i Klydesø eller i rørskov, der ligger
inden for det høje dige (fig. 7), og dermed både fysisk og visuelt er adskilt fra
det planlagte Sydligste Blå Støttepunkt.
Det samlede Natura2000-område er på 6.179 ha., hvoraf det maritime areal
udgør 65 % (4.016 ha.) – se figur 8. Badebroerne kommer til at berøre en
forsvindende lille andel (ca. 0,3 ha.) af dette vandområde svarende til 0,007 %,
og er derfor ikke til fare for udpegningsgrundlaget eller påvirker Natura2000områdets integritet.
Søterritoriet ud for anlægsområdet benyttes ikke, eller i meget begrænset
omfang, som rasteområde for nogen af de udpegede fuglearter - hverken af de
ynglede eller rastende fugle.
Sammenfatning
Sammenfattende anker Naturstyrelsen Fredningsnævnets afgørelse, idet styrelsen
- som beskrevet ovenfor - vurderer, at Det Sydligste Blå Støttepunkt ikke vil:


Ændre områdets rekreative karakter i forhold nu



Forringe naturtyper eller levesteder for naturområdets fugle



Udgøre en risiko for ynglende eller trækkende fugle på
udpegningsgrundelaget

Hertil kommer, at det er en minimalt lille del (0,007%) af naturtypen ”bugt”, der
bliver berørt af projektet, hvorfor Natura2000-områdets integritet ikke påvirkes.
Naturstyrelsen står naturligvis til rådighed for uddybende oplysninger.
Med venlig hilsen

Ulrik Schack
Chefkonsulent
+45 72 54 21 01
uls@nst.dk
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Sagens to blå
støttepunkter

Figur 1: Oversigtskort over det samlede projekt i Naturpark Amager
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Figur 2: Oversigtskort over fredningens delområder
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Figur 3: Luftfoto af kystdiget med asfaltvej samt billede fra det sted på
diget, hvor Det Sydligste Blå Støttepunkt er planlagt

Figur 4: Nuværende ”formidlingsbro" ved det sted hvor Det Sydligste
Blå Støttepunkt er planlagt

8

Figur 5: Naturstyrelsens besøgstællinger i 2020 – Dæmningsvejen

Det sydligste
blå støttepunkt

Hotspot for
bl.a. kitesufing

Figur 6: Heatmap - Viser niveauet de seneste to år i mængden af STRAVA-GPSdata knyttet til friluftsaktiviteter på vand i Københavnsområdet (STRAVA)
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Figur 7: Kort med fugletårne, rasteområder mv.
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Figur 8: Natura2000 område nr. 143 med indtegnet støttepunkt
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