
 

 

Referat fra Naturparkrådsmøde onsdag d 29. september 2021 kl. 13.00-16:00, 
sendt til rådet den 5. oktober 2021. Svar senest 26. oktober 2021. 
 

Mødet blev afviklet på Naturcenter Amager og i bus i nærområdet. 
 
Deltagere:  
Kim Søderlund, Naturstyrelsen 
Sven Norup, Naturstyrelsen 
Jes Aagaard, Naturstyrelsen 
Lars Hein, Tårnby kommune 
Lars Nørgaard, DOF 
Erhard Franzen, Amager Lokaludvalg Vest 
Ole Damsgaard  DN  
Rolf Andersen, Dansk Idræt 
Ole Rasmussen, Friluftsrådet 
Axel Bendtsen, Dragør Turistråd 
Emil Friis Neidhardt, studerende (referent) 
Anders Petterson, Grundejerforeningerne i Ørestad  
Lone Pintos Pereira, Seniorrådet i Tårnby 
Lars Bruun, Dansk Rideforbund 
Betinna Grimm, Tårnby kommune 
Jan Frederiksen, Handicaprådet i Tårnby 
Arne Holten, Danmarks Jægerforbund  
 

Fraværende: 
Toni Lykke Christiansen, Dyrenes Beskyttelse 
Jens Ole Juul, Københavns kommune 
Jesper Horn Larsen, Dragør kommune 
Kurt Wriedt, Grundejersammenslutningen Tårnby 
Michael Rosenquist, KFUM spejderne 
Michael Pedersen, Foreningsrådet i Tårnby 
Per Schulze, By- og Havn 
 

 

 
  
 

Mødet blev afviklet i Friluftshusets mødelokale på Naturcenteret og startede med en 
ekskursion/besigtigelse i bus rundt i Naturparken og til Kongelunden.  

På ekskursionen blev der vist arbejdet med at ændre grøfteprofilen i de mange 
stikgrøfter (EU-Lifeprojektet), placeringer for ny parkeringsplads på Frieslandsvej og 
trolden Bjarke Cirkelsten, samt det området af Kongelunden hvor Dansk Rideforbund har 
foreslået en ny ridesti (pkt. 10).      

 



 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og meddelelser. 
Velkomst. 
Kim Søderlund bød velkommen ved Naturcenter Amager, hvorefter der var en 
kort præsentationsrunde.  
 
 

2. Orientering. 
Status Naturstyrelsens driftsplan: 
Kim Søderlund orienterede om at driftsplanen endnu ikke er blevet færdig pga. 
stort arbejdspres i styrelsens planlægningsafdeling  
 
Status for Ullerup landdiget, herunder sti forbindelse til Kongelundsvej 
(NST/Tårnby kommune) 
Dige byggeriet er afsluttet, den eneste tilbageværende opgave er, at tilslutte 
cykelstien til Kongelundsvejen. Tårnby kommuner forhandler med lodsejer om 
en løsning. 
 
Status for projektprogrammet:  

Jes Aagaard orienterede.  Projektet består af henved 40 store som små 
delprojekter og planen er fortsat, at det hele skal være på plads med udgangen af 
2023.  

Københavns Kommune er i fuld gang med de blå støttepunkter ved Byskoven og 
Havneslusen. Hovedindgangen ved DR-byen afventer bl.a. en lokalproces 

I forhold til de andre anlæg arbejder vi fortsat med, at få alle natur- og miljø 
godkendelser og byggetilladelser på plads. En række af de indsendte 
myndighedsansøgninger har været – og er – i offentlig høring. Herfra 
fornemmes det, at det har været meget værdifuldt, at projektets initiativer har 
afsæt i en omfattende borgerinddragelse og langt hen ad vejen bygger på forslag 
herfra.  

       Et enkelt af de oprindelige anlæg er dog udgået af projektet, det var det såkaldte 
mellemste blå støttepunkt. Fredningsnævnet ville ikke godkende det. 
Fredningsnævnet afslog også det sydligste blå støttepunkt – men den afgørelse 
har Naturstyrelsen valgt at anke til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Af 
argumenter herfor kan nævnes at Styrelsen ikke er enig i afgørelsens præmis om 
at faciliteten vil ændre områdets rekreative karakter i forhold til nu; forringe 
naturtyper eller levesteder for naturområdets fugle samt udgøre en risiko for 
ynglende eller trækkende fugle på udpegningsgrundlaget. Men for at reducere 
forstyrrelsen af vandfuglene om vinteren er saunaen taget ud af projektet, da den 
jo ville øge vinterbadningen.  Tidshorisonten for klagenævnets afgørelse er primo 
2022.  Det er besluttet at udbud af alle anlæg på Naturstyrelsens arealer afventer 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse knyttet til Det Sydligste Blå 
Støttepunkt. 



 

 

       Som en vigtig del af projektet er også den formidlingsmæssige del i form af 
mindre udstillinger ved primært de nye hovedindgange. Her er vi også kommet 
ind i en mere konkret fase efter udstillingsarkitekterne har tegnet løs. 
Stenhuggere, grafikere og lydfolk er nu i fuld gang med at virkeliggøre idéerne, så 
det hele er parat og klar til når de enkelte anlæg er ved at være færdigbygget.   
Planen for Den sociale dimension & De tværgående aktiviteter de 
kommende år, der skal få flere børn, unge, skoler og foreninger til at bruge 
området, ligger også klar. Det meste af det vil blive rullet i gang fra efteråret.  

Overordnet set er forberedelserne gået i gang. Mange af initiativerne vil dog først 
nå endelig ”flyvehøjde” fra medio 2022.  

Delprojektet om et frivillighedshus er dog lige ved startsnoren Jes Aagaard 
orienterede om, at et af de nuværende huse på Naturcenter Amager skal bygges 
om til et frivillighus, der vil byde på kontor og mødelokaler for frivillige ildsjæle, 
der vil arbejde med natur. Jes opfordrede rådets medlemmer til at afsøge eget 
bagland for ildsjæle, som kunne ønske sig at bidrage til Frivillighuset.  

Derudover er Naturcenteret i gang med at rekruttere 15-20 lokalguider til 
centeret.  
 
 
Status for Naturstyrelsens arbejde med forvaltningsplan for urørt skov i 
Pinseskoven 
Sven orienterede om at der belv afholdt offentligt møde om forvaltningsplanen 
den 30.8 2021; referat fra mødet ligger på hjemmesiden. Det er fortsat 
Naturstyrelsens vurdering, at skoven skal blive urørt med det samme uden 
særlige indgreb. Udkast til forvaltningsplan sendes i officiel høring ultimo 2021 
eller primo 2022. 
  
Status for Miljø- og Fødevareklagenævntets afgørelse om sø og vandløb ved 
Arenakvarteret 
Sven Norup orienterede om, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra 
2020, som betød at den etablerede sø ved Arenakvarteret blev  erklæret for  
ulovlig, og derfor skal fyldes op med jord. Dette sker ved at tilkøre overskydende 
jord fra et gravearbejde på Kalvebod Fælled, hvor der nu ryddes granater og 
etableres paddehuller. Naturstyrelsen har haft konsulentfirmaet Amphi Consult 
til, at undersøge søen i maj 2021 for at være sikker på, at der ikke var forekomst 
af bilag IV-arter i søen. Der er ikke bilag IV arter, og derfor begynder arbejdet 
med at fylde søen og grøften op som besluttet af klagenævnet i den kommende 
uge. 
 
I forbindelse med arbejdet etableres en befæstet sti, mellem Ørestad Syd og 
Kanonvej, hvor der nu er en trampesti. Der er hentet dispensation til dette og 
arbejdet starter i oktober 2021. 
 
 

3. Konflikter mellem hurtigt kørende motionscykelister og øvrige 
bruger af stierne i Naturparken. 
Sven Norup orienterede om, at Naturstyrelsen har inviteret, Københavns og 
Tårnby Kommuner samt Københavns Politi til et opfølgende møde vedrørende 



 

 

den tilbagevendende konflikt mellem motionscyklister og Naturparkens øvrige 
brugere, på baggrund af endnu en alvorlig ulykke ved Kalvebodsti. 

Naturstyrelsen har indgået et samarbejde med en engageret lokal borger, som 
har samlet penge ind til materialer til at male færdselvsvejledning på de 
asfalterede veje. Tiltaget drøftet på seneste møde i Naturparkrådet. Det er 
Amager lokaludvalg Vest, der har hjulpet til med finansiering. Se bilag.  

Kim Søderlund tilføjede, at Naturstyrelsen som grundejer, får mange klager fra 
utilfredse brugere på stierne, der har fået dårlige oplevelser med 
motionscyklister på stierne. Kim påpegede at reglerne for færdsel er fastsat i 
Naturbeskyttelsesloven og Færdselsloven, og at Naturstyrelsen derfor ikke kan 
opfinde lokale regler. Mange af problemerne skyldes desværre at enkelte brugere 
(både gående og cyklende) kun tænker på sig selv og ikke de andre brugere; og 
sådanne problemer kan Naturstyrelsen ikke løse alene.  

Naturstyrelsen, DGI, DIF, og DCU starter kampagne om hensynsfuld kørsel i 
efteråret, som skal gøre opmærksom på problematikken og oplyse om 
ønskværdig færdsel i Naturparken.   

 

4. Sammensætning af det kommende Naturparkråd 2022-2025 
Som bilag var organisationernes fremmøde i de foregående år vedlagt.  
 
Der var i udvalget enighed om, at udvalget ikke skal have flere deltagere. Det 
aftaltes at Sven Norup kontakter de organisationer, som kun har mødt sporadisk 
op, for at høre om de vil prioritere opgaven eller hellere vil trække sig ud. Hvis 
det giver ledige pladser, tilbydes DGI en plads. Derudover skal man være 
opmærksom på at organisationer/foreninger ikke bør udpeges kommunevist, 
men mere ”emnevist” svarende til at DN kun har én repræsentant i rådet og ikke 
3 repræsentanter (udpeget kommunevist).   
 
 

5. Reetablering af gangbro og fugleskjul ved Storehøj (DOF). 
Status for arbejdet. 
I forbindelse med renoveringen er det ved at blive afklaret, om det er muligt at 
skaffe finansiering til, at gøre gangbroen bredere ud til det nordligste fugleskjul 
(1,3 meter), for at gøre den kørestolsvenlig. Grundet broens design, som var til en 
bredde på 1,0 meter, vil det koste 250.000 oven i de 420.000 kr der oprindeligt 
var tænkt. Det forventes at prisstigningerne på byggematerialer kan resulterer i 
endnu højere omkostninger.   
  
 

6. Københavns kommune 
Intet.  
 
 

7. Tårnby kommune 



 

 

Tårnby kommune, Naturstyrelsen og organisationen Plant et Træ, samarbejder 
om revitalisering af Landskabstræet ved Frieslandsvej. Den 3. november vil 
borgmester Allan S. Andersen sammen med skolebørn fra Tårnby kommune 
plante træer på de ”udgåede” blade. 
 
Tårnby kommune og Naturstyrelsen har desuden indgået en aftale om, at der 
anlægges en P-plads til ca. 30 biler ved Landskabstræet, både til at betjene 
besøgende til Landskabstræet, men også til at betjene de mange besøgende til 
Kalvebod Fælled. Der er ofte trafikkaos på Frieslandsvej, da de 2 eksisterende P-
pladser ved Frieslandsvej ikke kan dække behovet.  
 

8. Dragør kommune. 
Axel Bendtsen orienterede om, at Dragør turistråd inddrager Naturparken og 
Amagerminoen i deres turriststrategi og tilbyder ekstra ressourcer til området 
omkring og i Naturparken.     
 
 

9. By- og Havn – Hegn i skel mellem Ørestad og Kalvebod Fælled 
Status for nedtagning af hegn mellem Ørestad syd og Kalvebod Fælled. 
Der er besluttet at hegnet langt motorvejen op til bebyggelsen bevares, af hensyn 
til risikoen for dåvildt ender på motorvejen. Det forventes at hegnet nedtages i 
løbet af vinteren. 
 
På en ca. 300 meter strækning ud for Kalvebod Fælled skole vil der blive opsat 
pæle der skal markere skellet. 
  
 

10. Ridestier i Kongelunden.  
Dansk Rideforbund havde på vegne af rytterne fremsat et forslag om en ridesti 
fra Fasanstien på Kongelundsdals jorde til Collins Alle. Sven Norup orienterede 
om, at den del af den gamle Kongelund, der ligger øst for Skovvej og syd for 
Collins Alle, hidtil har været friholdt for ridestier, så skovgæster der er bange for 
heste har haft en mulighed for, at opleve skoven uden at skulle møde ryttere til 
hest 
 
DN og DOF anbefalede at bevare status que, mens andre organisationer godt 
kunne se en løsning, hvor der blev anlagt en ridesti langs den eksisterende 
skovvej. Naturstyrelsen vil pga de modstridende råd overveje situationen nøjere. 
 
 

11. Eventuelt.  
Der blev stillet spørgsmål om et hundelufterområde på Amager Fælled ud for 
Islands brygge. Der var ikke var repræsentanter fra Københavns kommune til 
stede blev spørgsmålet henvist til kommunen. 
 
Ole Rasmussen meddelte at han ikke genopstiller til Naturparkrådet som 
repræsentant for Friluftsrådet. Kim Søderlund takkede ham for den store indsats 
Ole har ydet i Naturparkrådet og tidligere i Naturstyrelsens Brugerråd. 
 



 

 

 
12. Næste møde. 

Næste mødes afholdes d.9. maj 2022 kl. 13.00-16:00 
 

 

Venlig hilsen 

Kim Søderlund 

Formand for Naturparkrådet 

 

 

 

 

 

Bilag pkt. 3 

 

 

 



 

 

 

 


