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NATURPARK AMAGER
Naturpark Amager er et stort naturområde og friareal – enestående placeret midt i stor
byen København og Hovedstadsområdet. Det ca 3500 ha store naturareal tilbyder alle sine 
besøgende let adgang til såvel grønne som blå friluftsmuligheder. Her er plads til det meste; 
aktivitet, leg og læring, ro og fordybelse samt mulighed for at gå på opdagelse i den unikke 
fredede natur.

IDE, MÅLGRUPPER, MÅLSÆTNINGER
Et partnerskab bestående af Københavns, Dragør og Tårnby kommuner samt By & Havn og 
Naturstyrelsen har siden 2012 samarbejdet om Naturpark Amager. Bærende overskrifter i 
samarbejdet er medinddragelse og involvering, leg og læring, natur og friluftsliv, en social 
dimension samt formidling og kommunikation. Partnerskabet har gennem en række akti
viteter og investeringer lagt en solid basis for naturområdets udvikling. Men ambitionerne 
rækker videre end det. Under overskriften NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER søges 
nu medfinansiering til en målrettet indsats for bedre adgangsforhold og bedre brugerfacili
teter i det enestående naturområde, der samtidig kan fungere som et friluftslaboratorium.

TRE FOKUSOMRÅDER
Projekt NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER har tre klare fokusområder for den videre 
udvikling. I betragtning af naturområdets betydelige størrelse er det afgørende at fokusere 
indsatsen og investeringerne for at opnå mærkbare og synlige resultater indenfor en kort 
tidshorisont. Partnerskabet er således efter dialog blandt andet i ”Tænketank for Naturpark 
Amager” med Nordeafonden, Lokale og Anlægsfonden, samt Friluftsrådet blevet enige om 
nu at prioritere tre fokusområder: Hovedindgange, Blå støttepunkter og Social dimension.

NATURPARK AMAGER NYE MULIGHEDER

SE SIDE 5

SE SIDE 7

SE SIDE 13

HOVEDINDGANGE BLÅ STØTTEPUNKTER SOCIAL DIMENSION



3ORGANISATION OG FORANKRING
Samarbejde, medindflydelse og dialog er helt centrale grundtræk ved Naturpark Amager 
– på alle planer. Overordnet er der fokus på samarbejde om parkens drift og udvikling i et 
partnerskab mellem Københavns, Tårnby og Dragør kommuner samt By & Havn og Natur
styrelsen. På det mere konkrete plan udvikles de enkelte aktiviteter med aktiv borgerind
dragelse og tæt samarbejde med naturområdets mange interessenter og daglige brugere. 
Målet er et stærkt ejerskab til naturområdet – hele vejen rundt.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
Det er ikke nok, at der i projekt NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER etableres nye 
faciliteter og nye tilbud. Kvaliteterne skal også kommunikeres ud til brugere og borgere. 
Projektet vil søge at nå de prioriterede målgrupper gennem en bred palette af traditionelle 
og utraditionelle formidlingsformer. Der er særlig fokus på naturformidling og naturvejled
ning samt udvikling af spændende læringsmiljøer for børn. 

BUDGET OG FINANSIERING
Projekt NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER bygger på et solidt fundament af allere
de igangsatte eller planlagte investeringer i området. De tre involverede kommuner samt 
By & Havn og Naturstyrelsen gennemfører således aktiviteter for et samlet beløb på ca. 162 
mio. kr over den kommende fireårige periode. Til gennemførelse af projektprogrammet på 
ialt 107 mio. kr derudover søges om medfinansiering fra tre fonde på i alt 70 mio kr.

Igangsatte investeringer og løbende aktiviteter i Naturpark Amager, ca. 162.000.000 kr 
Projektprogram NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER 107.000.000 kr
Heraf forventet finansieret gennem fondsstøtte 70.000.000 kr

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   SAMMENFATNING

SAMMENFATNING AF PROGRAMMET

NATURSTYRELSEN

DRAGØR KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE

BY & HAVN

SE SIDE 31

SE SIDE 35

SE SIDE 40
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KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby Kommune Dragør KommuneMiljø- og Fødevareministeriet

Naturpark Amager er 3.500 ha sammenhængende landskab, 
storslået natur og en fantastisk kyststrækning, der ligger som en 
del af Danmarks hovedstad. Naturpark Amager er et partnerskab 
mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, 
Dragør Kommune og By og Havn. Naturpark Amager har 
Friluftsrådets kvalitetsmærke for ”Danske Naturparker”.

•	 Naturpark Amager skal tilbyde enestående naturoplevelser tæt 
på hovedstaden samt et righoldigt friluftsliv.

•	 Naturpark Amagers natur skal beskyttes og forvaltes, så den 
rummer stor mangfoldighed i dyre og plantelivet og forbedrede 
levevilkår for sjældne og beskyttede arter.

•	 Naturpark Amager skal være kendt af alle i hovedstadsområdet 
og samtidig bidrage til branding af hovedstadsområdet som 

international grøn by.
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KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby Kommune Dragør KommuneMiljø- og Fødevareministeriet

Naturpark Amager er 3.500 ha sammenhængende landskab, 
storslået natur og en fantastisk kyststrækning, der ligger som en 
del af Danmarks hovedstad. Naturpark Amager er et partnerskab 
mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, 
Dragør Kommune og By og Havn. Naturpark Amager har 
Friluftsrådets kvalitetsmærke for ”Danske Naturparker”.

•	 Naturpark Amager skal tilbyde enestående naturoplevelser tæt 
på hovedstaden samt et righoldigt friluftsliv.

•	 Naturpark Amagers natur skal beskyttes og forvaltes, så den 
rummer stor mangfoldighed i dyre og plantelivet og forbedrede 
levevilkår for sjældne og beskyttede arter.

•	 Naturpark Amager skal være kendt af alle i hovedstadsområdet 
og samtidig bidrage til branding af hovedstadsområdet som 

international grøn by.
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ET UNIKT STORBYNÆRT NATUROMRÅDE
Naturpark Amager er en naturperle på 3.500 hektar midt i hovedstaden. Samtidig er natur
parken en hemmelighed for mange. Størstedelen af arealet har kun været åbent for befolk
ningen fra 1984, hvor Forsvaret stoppede med at benytte Vestamager som øvelsesterræn. 
Naturpark Amager er derfor ikke et udflugtsmål, som generationer af københavnere er vok
set op med, som en del af deres bevidsthed. Det skal ændres. Flere skal lære naturparken at 
kende og få gavn og glæde af de mange natur og friluftsmuligheder, den giver. 

I hjertet af Hovedstaden begynder naturparken. Et unikt sammenhængende natur og fri
luftsområde af nationalt og internationalt format, som strækker sig fra den helt bynære 
Amager Fælled ved Islands Brygge over Kalvebod Fælleds vidder med det internationale 
fuglereservat og Danmarks største selvsåede birkeskov, til Kongelundens lyse skovmiljø – 
og helt ned til Dragør og Sydamagers uspolerede kystlandskaber og lavbundede havområ
der.

Naturparken fungerer i vid udstrækning som refugium for arter, der ellers kunne være for
svundet fra landet eller landsdelen. Godt 450 højere plantearter er registreret i området, og 
naturparken er af international betydning som fuglelokalitet. 

Cykler man rundt om naturparken fra nord til syd, bliver det en tur på godt 45 km, heraf 
er 25 km langs kysten. Naturpark Amager er med andre ord rigtig stor. Og om noget en af 
Hovedstadens helt centrale grønne og rekreative kiler. En tur rundt om Dyrehaven (på godt 
1000 ha) vil til sammenligning være godt 13 km. 

Naturpark Amager er en af Hoved stadens 
centrale grønne kiler. Få millionbyer 
i verden har et sådant naturområde 
liggende så tæt på deres centrum.

NATURPARK AMAGER

PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   NATURPARK AMAGER

Naturpark Amager er et stort naturområde og friareal – enestående placeret midt 
i storbyen København og Hovedstadsområdet. Det ca 3500 ha store naturareal tilbyder 
alle sine besøgende let adgang til såvel grønne som blå friluftsmuligheder. Her er plads 
til det meste; aktivitet, leg og læring, ro og fordybelse samt mulighed for at gå på op
dagelse i den unikke fredede natur.
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PROJEKTETS TILGANG
København oplever i disse år en kraftig befolkningsvækst, som både er en del af en interna
tional tendens og har mere lokale årsager. Nærhed til naturen og muligheder for et levende 
friluftsliv er nogle af de faktorer, der har betydning, når der ses på en bæredygtig og sund 
vækst i moderne storbyer. Bybefolkningen ønsker og gør brug af disse muligheder. Samti
dig giver det grundlag for bedre sundhed og nye læringsrammer. 

Naturen er et vigtigt frirum for os mennesker. Gennem dens ro, naturoplevelser og udfol
delsesmuligheder giver naturen os trivsel og fornyet energi i hverdagen. 

Men, og der er et væsentligt men, der er en skævvridning i brugen af naturen og friluftsliv 
blandt grupper i samfundet. Husstande med lav indkomst bruger naturen markant mindre 
end hustande med høj indkomst. Der er således en social slagside i brugen af naturen, hvor 
faktorer som økonomi og uddannelseslængde er afgørende for hyppigheden af besøg i na
turen. Ligeledes viser en Gallupundersøgelse fra 2009, at hyppigheden af besøg i naturen 
gradvist er faldet gennem tre generationer. Da undersøgelsen blev gentaget i 2012 var 
hyppigheden af børns naturbesøg faldet yderligere. 

Derfor vil projektet også have fokus på at gå imod denne tendens. Naturpark Amager skal 
blive kendt og brugt langt mere også af nye brugergrupper, som ikke i dagligdagen har haft 
øje for de mange friluftsmuligheder og naturoplevelser. Familier med anden etnisk bag
grund, socialt udsatte samt familier, børn og unge, der ikke har tradition for brug af naturen 
er således vigtige målgrupper.

Projektet skal skabe ny udvikling af Naturpark Amager, så naturparkens 3.500 hektar ene
stående og beskyttet natur i højere grad bliver en integreret del af Hovedstaden til gavn for 
en større del af befolkningen. Naturpark Amagers mange muligheder skal derfor udnyttes 
bedre. Ikke på bekostning af naturen, men i tråd med naturen. 

IDE, MÅLGRUPPE, MÅLSÆTNINGER

PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   IDE, MÅLGRUPPE, MÅLSÆTNINGER

Et partnerskab bestående af Københavns, Dragør og Tårnby kommuner samt By & Havn 
og Naturstyrelsen har siden 2012 samarbejdet om Naturpark Amager. Bærende over skrifter 
i samarbejdet er medinddragelse og involvering, leg og læring, natur og friluftsliv, en 
social dimension samt formidling og kommunikation. Partnerskabet har gennem en række 
aktiviteter og investeringer lagt en solid basis for naturområdets udvikling. Men ambition
erne rækker videre end det. Under overskriften NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER 
søges nu medfinansiering til en målrettet indsats for bedre adgangsforhold og bedre 
 brugerfaciliteter i det enestående naturområde, der samtidig kan fungere som et frilufts
laboratorium.
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PROJEKTETS AMBITION
Partnerskabets ambition er at skabe grundlaget for, at flere brugere vil benytte sig af Na
turpark Amagers mange muligheder. De faciliteter, der etableres skal være af høj kvalitet, 
arkitektonisk såvel som i udformning og brugerorienteret design.  Nye løsninger skal finde 
udbredelse til gavn for andre også udenfor Naturpark Amager. Naturparken skal være et 
eksempel, som også andre naturparker og friluftsprojekter kan drage erfaringer fra.

Naturpark Amager skal være et friluftslaboratorium for nye ideer og deres konkrete gen
nemførelse. Med Hovedstadens befolkningssammensætning og naturparkens placering 
midt i byen giver det et helt særligt erfaringsgrundlag. Faste billeder af, hvad der er ”rigtig” 
naturformidling, friluftsliv, benyttelse af naturen og dens mange muligheder må gerne ud
fordres. 

Udviklingen på Amager og i Ørestad giver ligeledes de kommende år stor vækst i befolk
ningsgrundlaget og ny bredde i befolkningssammensætningen helt tæt på naturparken. 
Denne målgruppe og naturparkens nærhed til et så betydeligt lokalmiljø, er en afgørende 
faktor i projektets realisering. Borger og brugerinddragelsen vil derfor også være et cen
tralt omdrejningspunkt i gennemførelsen af projektet. 

FORVENTEDE RESULTATER AF PROJEKTET
• Stadig flere skal lære naturparken at kende og bruge den.
• Naturparken bliver mere attraktiv også for familier, børn og unge, som ikke traditio

nelt bruger naturen jævnligt, så flere målgrupper får glæde af indsatsen.
• Nye friluftsmuligheder skabes og et aktivt friluftsliv i naturen styrkes.
• Den oplevelsesmæssige grænse mellem by og natur ændres, så naturen bliver en 

mere markant del af byen. 
• Nye attraktive hovedindgange skabes og moderne indgangsfaciliteter etableres. 
• Den rekreative infrastruktur forbedres og målrettes brugerne. 
• Den direkte adgang til vandet langs Naturpark Amagers kyststrækning forbedres, 
 ved at der etableres blå støttepunkter. De skal have høj arkitektonisk karakter. 
• Formidlingen nytænkes, så nye tidssvarende formidlingsredskaber styrker en mere 

målrettet kommunikation og naturvejledning.
• Området bliver Hovedstadens største udendørs klasseværelse med naturvejledning, 

udeskolerum, ny læring, oplevelser og friluftsliv for børn i skoler og institutioner.
• Borgerinddragelsen og samspillet med lokalmiljøet udvikles som centrale faktorer 
 i realiseringen af de konkrete delprojekter.
• Den sociale og inkluderende dimension i den videre udvikling af naturparken styrkes.
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Naturparken skal udvikles over en årrække, og med en bred inddragelse af borgere og inte
ressenter. Det, der er målet i dag, kan måske være et andet om 10, 20 eller 30 år. Den dy
namik der ligger i samfundet og nye generationer, skal der også være plads til. En løbende 
borgerinddragelse vil være med til at sikre, at det sker.  

MÅLSÆTNINGER – FOKUS
Naturpark Amager har årligt ca. 1 mio. besøgende. Målet er indenfor de kommende 10 – 15 
år at fordoble besøgstallet til minimum 2 mio. Ifølge en rapport udarbejdet i 2015 af Køben
havns Universitet om Naturpark Amager, har ca. 30 % af Hovedstadens befolkning fra deres 
bosted 20 minutter eller mindre på cykel til nærmeste indgang til naturparken. Ca. 76.000 
personer bor mindre end 30 minutters gang fra naturparken, og hertil kommer de mulig
heder Metroen giver, og som vil øges med udbygningen af Cityringen. I bil har mere end 
78 % af Storkøbenhavns befolkning mindre end 22 minutter til en indgang til naturparken. 

BEFOLKNINGSUDVIKLING – REGIONALT PERSPEKTIV
Naturpark Amager har således et meget stort opland. Målet 
er, at væsentlig flere borgere fra dette opland ser Naturpark 
Amager, som en del af Hovedstadens kendetegn og attraktiv 
natur og friluftsressource for den enkelte og familier. Hertil 
kommer, at der alene i Københavns Kommune forventes en be
folkningsudvikling de kommende ca. 10 år på op mod 100.000 
personer. Den del af København, hvor der forventes den største 
vækst i boliger, er i Ørestad. I dag er der ca. 5.900 boliger med 
ca. 9.000 beboere og ca. 12.000 arbejdspladser. Når Ørestad 
er fuldt udbygget kan området rumme ca. 25.000 beboere og 
ca. 80.000 arbejds og studiepladser. Det giver en betydelig 
befolkningsvækst og potentiale lige op til naturparken. Men 
også andre steder helt tæt på naturparken er der en væsentlig 
befolkningsvækst i gang. Det gælder blandt andet hele Syd
havnskvarteret.

Naturpark Amager indgår således både som en del af den eksisterende bydannelse, og som 
en væsentlig mulighed for natur og friluftsmuligheder i de nye bymiljøer. Naturparkens 
beliggenhed er derfor en integreret del af Hovedstadens fremadrettede udvikling og for
anderlighed.

I forhold til tilgængeligheden til naturparken er det også vigtigt at se Naturpark Amager i et 
regionalt perspektiv, som en del af Københavns grønne struktur, hvor naturparken er det 
absolut største sammenhængende grønne område i Hovedstaden. Der er bl.a. via Kalve
bodbroen direkte kobling mellem Vestvolden og dens tilstødende naturområder og natur
parken. 

På længere sigt kan eventuelle nye overgange over Københavns Havn også styrke den rekre
ative infrastruktur, ligesom en kobling med forbindelser på vandsiden mellem naturparken, 
Den Blå Planet og Amager Strandpark vil give yderligere rekreative oplevelser og mulighed 
for naturformidling med fokus på det vand, som grænser op til Naturpark Amager.

Projektet skal derfor gøre naturparken til både et vigtigt lokalt og regionalt udflugtsmål 
med en fokuseret rekreativ infrastruktur– både et centralt element i Hovedstaden som en 
grøn storby, og en base for langt flere daglige aktiviteter i nærmiljøet. 

PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   IDE, MÅLGRUPPE, MÅLSÆTNINGER

Grønne kiler Storkøbenhavn
Illustration fra Fingerplan 2013
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Naturparken vil ligeledes med sin helt særlige placering og de mange oplevelsesmuligheder 
kunne udvikles som en mere markant del af Hovedstadens profil som turistmål.
 
Med nærværende projektprogram vil der således blive fokus på en indsats i forhold til at 
ændre grænsen mellem naturparken og byen, så den i højere grad byder indenfor og in
spirerer til anvendelse. Projektet skal derfor skabe 3 nye hovedindgange, som visuelt, funk
tionelt og kommunikationsmæssigt byder flere besøgende velkommen og understøtter 
naturoplevelserne. 

De nye hovedindgange skal, bl.a. med den nyeste kommunikationsteknologi, skabe en nær
værende og direkte formidling til brugerne. Der skal tillige ske en opblødning i den konkre
te grænse, der i dag bl.a. består af et fysisk hegn, som omgiver Kalvebod Fælled. Udvalgte 
steder nedlægges hegnet. Naturen skal ”vokse” ind i byen. 

Programmet vil også skulle skabe grundlag for øget adgang til vandet og nye oplevelses
muligheder langs naturparkens kyststrækning for langt flere. Friluftslivet skal løftes, også 
med et sundhedssigte, og nye rammer og former afprøves. Naturens kvalitet skal samtidig 
fastholdes og fortsat udvikles, og særligt sårbare naturarealer skal holdes fri for færdsel og 
unødig forstyrrelse. Den enkelte skal også kunne finde ro og fordybelse. 

Programmet skal endvidere være en løftestang for, at flere befolkningsgrupper og herunder 
også socialt udsatte, der traditionelt ikke færdes så meget i naturen kan få glæde og gavn 
af den. Der etableres et konkret samarbejde herom i forhold til de nærliggende sociale 
boligområder, ligesom skoler, institutioner og foreninger tages med på råd. Her skal der 
arbejdes både med naturparkens attraktivitet og med at vække interesse og nysgerrighed 
hos målgrupperne. Hvad kan man foretage sig i naturparken?  Hvordan smager havtorn, 
agerchampignon og slåen? Hvor kan man fiske og grille? Samtidig skal der fokus på adgang 
og kvalitet af stier, opblødning af fysiske barrierer, bedre orienteringsmuligheder og mere
tryghed.

PARTNERSKABETS KOMPETENCER
Som en del af partnerskabet mellem Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør kom
muner samt By & Havn sker der en koordinering på tværs af parterne i forhold til både drif
ten af de samlede arealer samt initiativer vedr. naturbeskyttelse, friluftsliv og naturformid
ling. Denne koordinering vil blive styrket fremover – blandt andet med afsæt i nærværende 
projektprogram. 

Det er således indbygget i partnerskabet, projektet og det samarbejde, der består, at der 
trækkes på kompetencer på tværs af parterne, og at der dermed bygges videre på en gan
ske betydelig erfarings og kompetencebase vedrørende naturbeskyttelse, arealdrift, natur
formidling til skoler samt friluftsliv, som finder anvendelse såvel i forhold til den generelle 
videre udvikling af Naturpark Amager som i realiseringen af nærværende projektprogram.

På det sociale område har Københavns Kommune i samarbejde med lokale aktører gennem 
en årrække arbejdet med at skabe positiv social udvikling i Amager Vest og Urbanplanen. 
Denne erfaring findes kollektivt i brede tværfaglige fora på tværs af kommunens forvaltnin
ger, der koordineret behandler sociale problemstillinger for denne målgruppe i et samlet 
livsperspektiv. 
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I Københavns Kommune har samtlige forvaltninger siden 2011 
således med Politik for udsatte byområder arbejdet på i fæl
lesskab at løfte byens udsatte byområder i løsninger på tværs 
af kommunale indsatser og i samarbejde med boligsociale hel
hedsplaner, politi og øvrige aktører. Der er derfor en betydelig 
ekspertise i kommunen med henblik på at samtænke og rea
lisere et projekt, som binder den sociale dimension og Natur
park Amager sammen. 

Københavns Kommune vil således via projektledelsen af delprojektet om Den sociale di
mension kunne skabe bro mellem de eksisterende sociale fora i Amager Vest, udviklingen i 
Naturparken og byudviklingen i området, som støder op til Naturpark Amager.

Dette giver et betydeligt og unikt samlet erfarings, videns og kompetencegrundlag, som 
projektet om Den sociale dimension vil tage afsæt i og bygge videre på. Resultaterne i for
bindelse med dette projekt vil kunne indgå i andre kommuner og sociale organisationers 
arbejde med socialt udsatte.

Naturcenter Amager
Naturcenter Amager fungerer og har i praksis fungeret som et stærkt lokomotiv i udviklin
gen af naturvejledningen i Danmark, og skabelsen af tidssvarende og nytænkende lærings
miljøer til skoler og institutioner. Naturcenteret er med et årligt besøgstal på over 150.000 
mennesker et af Danmarks mest besøgte naturcentre. 

Naturcenteret ligger centralt i naturparken tæt på metrostation Vestamager. Med storbyen 
som nabo og i omegnen af 100 skoler, gymnasier og højere uddannelsesinstitutioner har 

PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   IDE, MÅLGRUPPE, MÅLSÆTNINGER

Det er i forhold til tilgængelighed 
vigtigt at se Naturpark Amager i et 
regionalt perspektiv, som en del af 
Københavns grønne struktur. 



12

FONDSANSØGNING   I   PROJEKTPROGRAM   I   DECEMBER 2015

naturcenterets forskellige institutioner tilsammen stor erfaring i at tilrettelægge og inspi
rere til praksisnære naturoplevelser og mange andre faglige aktiviteter, som kan foregå 
i uderummet. På naturcenteret arbejder professionelle naturvejledere og friluftsvejledere 
med stor erfaring og kompetencer. Her får børn fra mange forskellige kulturer mulighed 
for at stifte bekendtskab med natur og friluftsliv. Her efteruddannes pædagoger og lærere 
fra hovedstadsområdet til udeskoleundervisning. Her findes et såkaldt Friluftshus, som til
byder service og formidling for alle aldersgrupper, hvilket gør det let og mere udbytterigt 
at opleve naturen. 

Der er således en betydelig ekspertise tilstede ved naturcenteret, som er et afgørende 
grundlag for en omfattende naturformidling, der vil indgå i det videre arbejde med henblik 
på at flere børn og unge lærer Naturpark Amager at kende og får gavn af dens mange natur 
og friluftsoplevelser. Naturcenter Amager er derfor en central videns og erfaringsmæssig 
”byggesten” i projektets ønske herom.

Med nærværende projektprogram og den videre udvikling af Naturpark Amager vil der ske 
en styrkelse af samarbejdet med lokale folkeskoler om naturvejledningen. Lokale skoler vil 
således kunne komme til at agere mere aktivt, fordi nærhed ofte også er en afgørende fak
tor for at naturen inddrages i undervisningen, ligesom der vil blive arbejdet på, at der kan 
opstå nye samarbejdsflader mellem naturvejledere og lærere der styrker indlæringsmiljøet.

Der ydes fra naturcenterets side en betydelig indsats for at or
ganiserede såvel som ikkeorganiserede brugere får gavn af de 
muligheder den fri benyttelse af arealerne giver.  

Placeringen af Naturpark Amager midt i Hovedstaden, natur
parkens størrelse og forskelligheder samt de mange kompeten
cer, som partnerskabet besidder giver derfor et unikt grundlag 
for, at Naturpark Amager kan virke som laboratorium for nye 
muligheder at lære naturen at kende på, opdage og lære om 
den, og samtidig bruge den på nye måder til gavn for sundhed, 
fællesskab og i det hele taget gode oplevelser.

I en analyse af fem internationale naturparker: Freshkills Park, 
New York; Nationalstadsparken, Stockholm; Nordmarka, Oslo; 
Het Groene Hart, Holland; Kings Park, Perth samt Naturpark 
Amager, konkluderer Københavns Universitet bl.a., at Natur
park Amager indeholder betydelige udviklingspotentialer. Her 
er der også relevant inspiration at hente fra de fem internatio
nale naturparker, som alle er forbundne med urbane arealer i 
deres nærhed.

Naturcenter Amagers store viden og 
erfaring med naturformidling er en vigtig 
“byggesten” i udviklingen af projekt
Naturpark Amager – nye muligheder.

Naturpark Amager kan virke som 
la boratorium for nye måder at lære 
naturen at kende på, og samtidig 
bruge den på nye måder til gavn for 
sundhed, fællesskab og i det hele taget 
gode oplevelser.
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TRE FOKUSOMRÅDER

HOVEDINDGANGE

BLÅ STØTTEPUNKTER

SOCIAL DIMENSION

Projekt NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER har tre klare fokus
områder for den videre udvikling. I betragtning af naturområdets 
betydelige størrelse er det afgørende at fokusere indsatsen og inve 
 ste ringerne for at opnå mærkbare og synlige resultater indenfor en 
kort tidshorisont. Partnerskabet er således efter dialog blandt andet 
i ”Tænketank for Naturpark Amager” med Nordeafonden, Lokale og 
Anlægs fonden, samt Friluftsrådet blevet enige om nu at prioritere tre 
fokusområder: Hovedindgange, Blå støttepunkter og Social dimension.

13
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FORSLAG TIL
PLACERING AF TRE
HOVEDINDGANGE

En af de nye hovedindgange placeres i den 
sydlige ende af Ørestads Boulevard. 



15

HOVEDINDGANGE

ETABLERING AF TRE TYDELIGE HOVEDINDGANGE
Tydelighed i adgangen til naturparken, og især et vist antal hovedindgange, der faciliterer 
den videre tur i Naturpark Amager, er en nødvendighed for at tiltrække flere og nye brugere.
Hovedindgangene vil bestå af flere enkelte elementer, der tilsammen vil give den besøgen
de oplevelsen af at blive taget imod, vejledt og inspireret til at gå på opdagelse i Naturpark 
Amager. Det er samlingen af et antal flerfunktionelle elementer, der tilsammen danner ho
vedindgangen, og overfor den besøgende kommunikerer, at man træder ind i Naturpark 
Amager. Nogle af elementerne vil være særligt udformet til den enkelte indgang og dens 
placering i kontekst og landskab, mens andre elementer vil være genkendelige fra andre af 
naturparkens indgange.

Der etableres tre hovedindgange. To hovedindgange i Ørestad Syd tæt på metrostation 
Vestamager: én i forlængelse af Ørestads Boulevard, og én for enden af Asger Jorns Allé. 
Endvidere etableres én hovedindgang i den nordlige del, på Amager Fælled, ved metrosta
tion DR Byen. 

Det er intentionen, at de tre hovedindgange vil have et tydeligt slægtsskab i deres design 
og indhold, men samtidig vil være individuelt udformet for at understøtte den lokale natur 
og de aktiviteter, der lige præcis er mulige ved den enkelte indgang. Der udvikles et fælles 
koncept, som også vil kunne danne udgangspunkt for etablering af yderligere hovedind
gange og indgange efterfølgende. Indenfor det fælles koncept kan hver enkelt indgang 
have forskelligt udtryk, karakter og omfang af faciliteter afhængig af placering og behov i 
dens område. Der skal således kunne ske en skalering.

Det fælles koncept skal angive, hvor stor en grad af genkendelighed, bestemte faciliteter, 
samlende udtryk (design, materialer, farver etc.) anvendt ved de forskellige indgange, der 
er nødvendig og ønskværdig.

Hovedindgangen ved Asger Jorns Allé vil indgå i et tæt samspil med Ørestad Syds kommen
de aktive byrum langs Asger Jorns Allé, og især vægte fysiske aktiviteter, sport og rekreation.  
  

PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   FOKUSOMRÅDE   I   HOVEDINDGANGE

FOKUSOMRÅDE

Nye HOVEDINDGANGE skal tydeliggøre adgangen til Naturpark Amager og være 
med til at trække flere og nye brugere til. Der forventes etableret tre nye hovedind
gange – én indgang ved DRByen i Ørestad Nord og to indgange ved metrostation 
Vestamager Station i Ørestad Syd. Hoved indgangene udformes, så de ikke bare er 
adgangsveje, men samtidig stærke fikspunkter i brugen af Naturpark Amager. Her er 
både mulighed for at blive informeret og faciliteret i forhold til naturparkens spæn
dende verden og for at mødes omkring en række forskellige aktiviteter. 



16

FONDSANSØGNING   I   PROJEKTPROGRAM   I   DECEMBER 2015

BYENS HUS
På den bymæssige side af overgangen mellem by og natur i for
længelse af Asger Jorns Allé, er projektet Byens Hus ved at blive 
udviklet. Bygningen, der forventes at blive på ca. 3000 m2, er 
tænkt, som et multifunktionelt hus, der både skal fungere som 
et samlingspunkt for områdets lokale netværk, og samtidig un
derstøtte både de lokale og de regionale brugeres oplevelser 
og aktiviteter på fælleden. De indendørs faciliteter i Byens Hus 
vil sammen med de udendørs faciliteter på Asger Jorns Allé og 
Naturpark Amagers mange naturog friluftsmuligheder skabe 
et særligt omdrejningspunkt for områdets frilufts sport og 
kulturliv samt naturoplevelser.

Ørestad Syds aktive bevægelsesprofil og nærheden til Naturpark Amager understreges ved 
at koncentrere byliv, idræts og kulturaktiviteter langs hovedgaden Asger Jorns Allé, der 
går fra Vestamager metrostation i øst til udmundingen i vest ved indgangen til Naturpark 
Amager. Byens Hus etableres for enden af Asger Jorns Allé ud mod Naturpark Amager, og 
vil få en enestående arkitektur, der giver frit udsyn til naturparkens vidder og transparens 
mellem indendørs og udendørs aktiviteter i henholdsvis gaden og på fælleden.

Særligt for uorganiserede aktive, en gruppe der er i vækst, vil Byens Hus give helt nye mulig
heder, med adgang til lokaler, omklædning og grejbank døgnet rundt. Der vil dermed blive 
skabt et sted og en destination for hovedstadens borgere i forhold til at benytte Naturpark 
Amager på en ny og aktiv måde. Byens Hus vil bl.a. indeholde 12 mindre multisale, om
klædningsrum, toiletter, grejbank, indendørs depotrum til aktivitetsudstyr og cafékøkken 
med plads til ophold.

Der søges ikke om fondsfinansiering til disse initiativer, men de skal ses i tæt forbindelse 
fokusområdet Hovedindgange.

Intentionen er, at udviklingen af Byens Hus og hovedindgangen ved Asger Jorn Allé udvikles 
parallelt, koordineres tæt og tænkes som en samlet løsning på overgangen mellem by og 
natur.  Målgruppen for hovedindgangen ved Asger Jorns Allé er bl.a. lokale beboere i Øre
stad Syd, men også regionalt besøgende, der har let adgang til området med eksempelvis 
metroen.

Hovedindgangen i forlængelse af Ørestads Boulevard vil være 
porten til den store natur og vidderne på Kalvebod Fælled. Her 
vægtes forbindelse til det eksisterende naturcenter og natur
formidlingen og friluftslivet. Målgruppen er bl.a. børnefamilier 
og besøgende, som vil opleve naturen og de mange friluftsmu
ligheder, men også turister, som kombinerer arkitektur og na
turoplevelser, vil høre til brugerne.

Hovedindgangen i nord ved metrostation DR Byen vil have fokus på den nære natur og 
en høj grad af borgerinddragelse og medvirken til udvikling af området. Indgangen skal 
forbedre mulighederne for naturformidling og friluftsliv, hvor der især vil være fokus på at 
inddrage den yngre målgruppe af beboere fra bl.a. de sociale boligbyggerier og Urbanpla
nen. Hovedindgangen vil desuden skabe naturrum til ophold.   

Hovedindgangene i Ørestad Nord og 
Ørestad Syd vil have forskellig karakter 
i overensstemmelse med den forskellig
hed, der er i naturen i de enkelte dele af 
Naturpark Amager.

Udformningen af de tre nye hoved
indgange skal have fælles træk, som 
sikrer en stærk tværgåenden identitet 
i forhold til Naturpark Amager.
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Hovedindgangsprojektet har både fokus på at udvikle de tre specifikke hovedindgange og 
at udvikle generiske træk, der kan sikre genkendelighed i hovedindgangene til Naturpark 
Amager. De to projekter ved Vestamager Station udvikles parallelt, således at de komple
menterer hinanden i en helhed.

Selvom der kan være særlige målgrupper, som er i fokus for den enkelte hovedindgang, så 
skal de alle kunne tiltrække og servicere alle slags besøgende og appellere til såvel organi
serede som uorganiserede brugere. Friluftsmulighederne skal ikke være forbeholdt særin
teresser.

Hovedindgangene kan indeholde bygninger, der understøtter sundhed, bevægelse, op
hold, formidling og læring med omklædningsrum, grejopbevaring – og udlejning, særlige 
faciliteter for børn, naturværksted m.v. Hovedindgangene skal hver især indeholde enkelte 
eller flere faciliteter. 

Hovedindgangene skal kobles sammen med den rekreative infrastruktur, som skal bringe 
den besøgende videre ind i naturparken. Der skal kunne vælges flere ruter, som tillige giver 
et sanseligt, rumligt forløb, hvor der er mulighed for pause, ophold, hvile, fordybelse, læ
ring, spisning og eventuelt overnatning.
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EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER VED HOVEDINDGANGENE
• Synligt landmark. 
• Kort over Naturpark Amager med angivelse af mulige ruter, 
 aktiviteter og støttepunkter.
• Digital/interaktiv kommunikation om Naturpark Amager. 
• Opholdsmuligheder, bænke/borde evt. med grill og bålpladser.
• Grejbank.
• Cykelleje/lån og cykelservice med luft og basic værktøj.
• Naturlejeplads.
• Toiletter og rindende vand.
• Opkobling til naturparkens stisystem (rekreativ infrastruktur).

Skitse til udformning af ny hovedindgang 
ved Asger Jorns Alle.
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I nærværende projekt vil der være fokus på den rekreative infrastruktur og naturrum i direk
te tilknytning til Hovedindgangene og De blå støttepunkter ved kysten. 

Partnerskabet for Naturpark Amager har udarbejdet en samlet 
Naturparkplan 2015–2020 for Naturpark Amager. I planperio
den vil der, understøttende til Hovedindgangene, være fokus 
på stisystemerne mere bredt i den samlede Naturpark. I den 
forbindelse vil der også blive arbejdet med de udfordringer, der 
kan knytte sig til flere forskellige brugergruppers brug af stinet
tet og veje, for at undgå og minimere konflikter bl.a. konflikt
håndtering i forholdet mellem cyklende, gående og løbende 
brugere.

Stederne på ruten giver kant og perspektiv på oplevelsen undervejs. Naturpark Amager 
indeholder rigtig mange muligheder for etablering af sådanne naturrum.

Meget af infrastrukturen er præget af de lange lige stræk. Der er samlet 135 km veje og 
stier i Naturpark Amager, heraf er 30 km asfalteret. Få af de grusbelagte strækninger har et 
”intimt præg”. Den rekreative infrastruktur ved Hovedindgangene skal udvikles så den gø
res mere brugervenlig, oplevelsesrig og gør området mere tilgængeligt for den besøgende. 
Det er meget få steder i hovedstadsområdet, hvor det er muligt at få denne oplevelse af 
den store natur med så højt til himlen og en bred horisontlinje.

KOMMUNIKATION
Den kommunikative/informative vinkel i forbindelse med Hovedindgangsområdet vægtes 
højt. Der skal ske en nyudvikling af kommunikationskonceptet. Der etableres en tidssva
rende formidling, hvor nye teknologiske muligheder udnyttes optimalt i sammenspil med 
mere traditionelle formidlingselementer, såsom kort, skilte og evt. foldere. Naturbegiven
heder, særlige tilbud og aktiviteter skal formidles på en relevant og tidssvarende måde. Der 
skal opbygges en driftssikker kommunikationsplatform, som formår at opsamle informati
on fra og om Naturpark Amager.

PROJEKTBESKRIVELSE FOR FOKUSOMRÅDET HOVEDINDGANGE ER VEDLAGT SOM BILAG 1.

Eksempler på indgange fra forskellige steder i verden 
illustrerer spændvidden i de arkitektoniske udtryk, 
som de nye hovedindgange i Naturpark Amager 

kan antage.

Til venstre
Park am Gleizdreck

Til højre:
Oerlikon Park

De nye hovedindgange i Naturpark 
Amager skal kobles tæt sammen med
den rekreative infrastruktur i området.
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De to planudsnit viser skitser til landskabelig 
bearbejdning omkring de tre nye hovedind
gange til Naturpark Amager..

Her står en kort billedtekst til den valgte illus
tration. Her står en kort billedtekst til den valgte 

illustration. Her står en kort billedtekst til den 
valgte illustration.
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Skitse til udformning af blåt støttepunkt 
ved Kalvebod Fælled.

FORSLAG TIL
PLACERING AF FIRE
BLÅ STØTTEPUNKTER

© COWI
N
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Danskerne er villige til at bevæge 
sig langt for at komme til vandet. 
Hvert år færdes ca. 140.000 cyklister 
og ca. 70.000 gående ad kyststien 
langs Kalvebod Fælled. 

BLÅ STØTTEPUNKTER langs naturparkens 25 km lange kystlinje skal skabe nye 
muligheder for friluftsaktiviteter og naturoplevelser ved vandet og styrke adgangen 
til vandet fra både landsiden og vandsiden. Der forventes etableret fire nye blå støtte
punkter. Det ene støttepunkt lægges nord for Sjællandsbroen på Amager Fælled ved 
Sluseholmen, mens de tre øvrige støttepunkter etableres på kyststrækningen langs 
Kalvebod Fælled med afsæt i de i forvejen eksisterende fugletårne.

BLÅ STØTTEPUNKTER

FOKUSOMRÅDE

25 KM KYSTSTRÆKNING
Den direkte adgang til vandet langs Naturpark Amagers kyststrækning på 25 km skal blive 
bedre. Flere skal ned til og kunne komme ud i eller på vandet. I dag kan man stort set ikke 
komme direkte til vandet. Kystlinjen er enestående med sit sus og udsyn over havet. Men 
der mangler faciliteter, som kunne gøre det endnu mere attraktivt for flere og nye brugere 
at give sig i kast med dens mange muligheder.

Blå støttepunkter langs kysten for friluftsaktiviteter og naturoplevelser vil kunne fjerne op
holds og aktivitetsbegrænsninger og skabe nye rekreative muligheder. De vil også være 
mål i sig selv for gå og cykelture i naturparken, og dermed et led i den rekreative infrastruk
tur. Støttepunkterne vil ligeledes, hvis man kommer til dem fra vandsiden, kunne være stop 
på turen for kajakroere og andre, der i småbåde bevæger sig langs Amagers kyst. 

Ved at etablere tre blå støttepunkter langs kysten ved Kalvebod Fælled opnås en vis tæthed 
på facilitetssiden på denne strækning uden, at støttepunkterne kommer for tæt på hinan
den. Der kan dermed også ske en skalering af det enkelte støttepunkt samt en målretning 
af facilitetsudbuddet. 

Støttepunktet ved Sluseholmen vil med sin nære bymæssige placering blive en attraktiv 
udvidelse af inderhavnens forskellige vandorienterede friluftstilbud, på grænsen mellem 
den tætte bydannelse og åbningen ud mod de større åbne vandflader.

Der bør ske en hierarkisering af udbuddet af faciliteter knyt
tet til de forskellige støttepunkter. Udgangspunktet er, at der 
etableres et fuldt udbygget blåt støttepunkt ved det sydligste 
fugletårn på Kalvebod Fælled, ligesom det blå støttepunkt 
ved Sluseholmen også skal indeholde væsentligste faciliteter 
for borgernes udnyttelse af de rekreative muligheder. Begge 
støttepunkter ligger i nærheden af boligmiljøer, og er udgangs
punkter for ture i naturparken.
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For at understøtte og sammenbinde ruten langs naturparkens kystlinje, bør der også kunne 
etableres 12 mindre støttepunkter ved de to nordligste fugletårne. De skal kunne fungere 
som naturlige stop og opholdssteder undervejs, men uden et større udbud af faciliteter.

Erfaring med etablering af de blå støttepunkter og valg af friluftsfaciliteter skal kunne an
vendes i forbindelse med eventuel senere etablering af yderligere faciliteter eller støtte
punkter langs kysten.

Støttepunkterne, som vil blive skaleret, binder turen langs kysten sammen og understøtter 
oplevelsen af de forskellige naturscenerier, der viser sig undervejs, samtidig med at den 
samlede kyststrækning er et sammenhængende kystlandskab. Ruten langs Naturpark Ama
gers kyst indgår i sammenhæng med cykelruter fra den indre by i København og cykelruter 
via Kalvebodbroen, Vestvolden og de grønne kiler, som strækker sig nordpå. Dermed styr
kes turmulighederne i forhold til både den blå og grønne ring i Hovedstaden.

Danskerne er villige til at bevæge sig langt for at komme til vandet. Hvert år færdes ca. 
140.000 cyklister og ca. 70.000 gående ad kyststien langs Kalvebod Fælled. Mere end 
200.000 benyttede således det seneste år kyststien. Med etableringen af de Blå støtte
punkter, der skal have karakter af markante og attraktive, gerne ikoniske vartegn, skal der 
over årene ske mere end en fordobling af besøg ved kysten, og det skal blive mere alminde
ligt at gøre ophold under turen. 

Kysten vil blive en større attraktion for lokalmiljøet i Ørestads boligområder og nærtliggen
de boligområder som Urbanplanen, og den vil kunne tiltrække nye brugere ”over vandet” 
fra Københavns Sydhavn og Hvidovre. Lokale beboere i København, Tårnby og Dragør skal 
kunne bruge støttepunkterne som et tilbagevendende mål for ture og vandaktiviteter. Sam
tidig vil kyststrækningen fortsat være et sted, hvor den enkelte kan finde ro til fordybelse.
 
Støttepunkterne skal adskille sig i udformningen afhængig af placering, funktionalitet og 
under hensyn til naturbeskyttelse. Der skal være en fælles arkitektonisk designlinie i ud
formningen, som også i kvalitet og ikke mindst robusthed modsvarer en placering ved ky
sten samt tætheden til en millionby.

Vandsport såsom kajak, langdistancesvømning og undervandsaktiviteter nyder bl.a. frem
me i disse år. Der skal derfor skabes flere muligheder herfor.

Det vil også være en attraktion for Hovedstadens gæster og turister, at der i naturparken fin
des friluftsmuligheder, som retter sig mod vandet, og giver øget adgang hertil. Udformnin
gen af støttepunkterne skal medvirke til, at de får karakter af blå vartegn, som understøtter 

UDVIKLINGEN AF NATURPARK AMAGERS KYSTLINJE SKAL SKABE
• Enestående nye muligheder og aktiviteter, så nye og flere borgere kan opleve kystens 

natur, fugleliv og bruge de rekreative friluftsmuligheder.
• En kyst, som skaber mere sundhed og giver rum til fællesskab og oplevelser, hvor der 

samtidig er plads til ro og fordybelse.
• Et rekreativt landskab, der imødekommer storbyens voksende blå fritidstrends som 

f.eks. kajakroning, vinterbadning og langdistancesvømning.
• En mere synlig og ny åbning fra Hovedstaden mod vandet, så det bliver endnu mere 

markant, at det blå er en del af byens fremadrettede identitet.
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mærker for ture og oplevelser langs kysten. 

Der skal ligeledes ske en målretning af støttepunkternes aktiviteter mod grupper af bruge
re, som ellers ikke normalt benytter Naturpark Amagers muligheder. 

For børn og unge vil de fysiske udfordringer, der ligger i forskellige vandaktiviteter endvide
re medvirke til at styrke en glæde ved friluftsliv, og dermed fremme deres sundhed.

Mange danskere kan i dag ikke svømme. Nyere undersøgelser viser, at hvert fjerde barn ikke 
får svømmeundervisning i skolen i dag. Tryghed ved vand og svømmeundervisning skal 
også målrettes børn og unge, som ikke er vant til at bade udendørs. Erfaringer fra udendørs 
badefaciliteter i Dragør og København kan indgå heri.

AMAGER FÆLLED 
På Amager Fælled vil støttepunktet nord for Slusehavnen knytte an til en meget benyttet sti 
langs vandet, som bliver forbedret som led i det københavnske projekt, Havneringen – en 
sammenhængende stirute til gang, løb og cykling rundt om hele havnen. Støttepunktet 
kan etableres som en brygge på pæle eller flydende ponton, der muliggør ophold tæt på 
vandet, ophaling af kajakker og andre lette både, lystfiskeri m.v. Beliggenheden vil både 
appellere til lokale borgere med dens placering på solsiden, friluftsinteressenter og besø
gende, idet den ligger ved den internationale cykelrute (Berlin), og lige hvor stien til den 
kommende campingplads drejer af fra stien langs vandet. Støttepunktet har et betydeligt 
opland med dens helt tætte placering til byen.

KALVEBOD FÆLLED 
Etableringen af de tre blå støttepunkter ved Kalvebod Fælled, kan tage afsæt i de konstruk
tioner, der allerede i dag findes. Således vil de tre fugletårne, der findes på denne del af 
kyststrækningen skulle indgå i skabelsen af de nye støttepunkter. De tre støttepunkter skal 
ses i sammenhæng med hinanden således, at de samlet, som udgangspunkt, kommer til at 
indeholde et bredt udbud af faciliteter – se oversigt side 25. 

PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   FOKUSOMRÅDE   I   BLÅ STØTTEPUNKTER

Der skal også ske en målretning af 
støtte punkternes aktiviteter mod grupper 
af brugere, som ikke normalt benytter 
Naturpark Amagers muligheder. 
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Udgangspunktet bør være, at det sydligste støttepunkt ved Hestefælleden får størst tyngde, 
og dermed flest faciliteter. De to andre støttepunkter på denne strækning bør være mindre 
i omfang, og indeholde færre faciliteter, som også giver en variation i borgernes mulighe
der langs kysten, og samtidig et erfaringsgrundlag mht. benyttelsesmønster og bruger
grupper. Detailplanlægningen vil afgøre fordelingen af faciliteter og muligheder mellem 
støttepunkterne.

Med hensyn til sikringen af kvaliteten, designet, funktionalitet og brugernes forskellige be
hov ift. de blå støttepunkter kan det være hensigtsmæssigt, at der arbejdes med en konkur
renceform, der samtidig sikrer borger– og brugerinddragelse

De blå støttepunkter vil appellere til de aktive friluftsbrugere i naturparken samtidig med, 
at de vil tiltrække nye brugere med de opholdsmuligheder og faciliteter støttepunkterne vil 
give. Støttepunkterne kommer også til at appellere yderligere til de lokale brugere. Der skal 
fortsat være grundlag for, at fugletårnene benyttes af ornitologer og andre fugleinteresse
rede med placeringen op til fuglereservatet. Fugleoplevelser og formidlingen heraf gennem 
fugletårnenes placering vil derfor blive ved med at være en meget vigtig indgang til ønsket 
om at kunne se og lære mere om denne del af naturparkens dyreliv. 

Støttepunkterne vil, udover nye muligheder for rekreative aktiviteter, også kunne indgå i 
læringsprocesser og bidrage til udeskolelæring. Dette kan bl.a. ske i et samarbejde mellem 
skoler (bl.a. den nye skole i Sydhavn med særligt fokus på vandet) og naturvejledere samt 
med Den Blå Planet, hvor der sættes fokus på vandet. 

Der skal iværksættes målrettet kommunikation for at nå flere brugere og nye målgrupper.

Der skal i gennemførelsen af projektet tages højde for, at der 
gøres erfaringer, som er vigtige at have med i en fortsat vision 
for brug af kysten. Planlægningen af de fire støttepunkter skal 
derfor give rum for nye ideer. Alt skal ikke være fastlagt på for
hånd. Dette vil også styrke brugernes ejerskab til de forskellige 
initiativer, der vil blive gennemført langs kysten, og være en 
faktor i den løbende vedligeholdelse af faciliteterne. Frivillige 
bør om muligt indgå i selve driften af de blå støttepunkter. 

Projektets første fase vil indeholde, at der udarbejdes en plan for etableringen af de fire blå 
støttepunkter. Som grundlag for denne plan gennemføres en interessentinvolvering mhp. 
dialog om borger og brugerforventninger og ønsker til støttepunkternes funktionalitet.

PROJEKTBESKRIVELSE FOR FOKUSOMRÅDET BLÅ STØTTEPUNKTER ER VEDLAGT SOM BILAG 2.

De blå støttepunkter skal udformes, så 
de bliver tydelige ikoniske pejlemærker 
for ture og oplevelser langs kysten. 

De blå støttepunkter skal både appellere 
til aktive friluftsbrugere i naturparken og 
til nye lokale brugere.
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MULIGE FACILITETER I DE BLÅ STØTTEPUNKTER
• Badebådebro med mulighed for at småbåde og kajakker kan lægge til. 
 Bade og bådebroerne vil ligeledes kunne være udgangspunkt for badning, 
 svømmeundervisning, fiskeri, undervandsjagt og snorkling, sejlads m.v.
• Badeponton, som placeres ude i vandet.
• Direkte adgang til vandet via trappe og evt. rampe med mulighed for 
 vinterbadning.
• Træpromenade 50100 m, som giver mulighed for ophold og også 
 kan bruges til forskellige kreative aktiviteter, idræt, dans, teater, musik m.v.
• Omklædningsmuligheder.
• Toiletter og rindende vand.
• Grejbank.
• Grillfaciliteter.
• Opholdsmuligheder, bænke/borde, evt. med grillfaciliteter.
• Shelter i vandkanten til brug for overnatning.

Skitse til udformning af blåt støttepunkt 
placeret i tilknytning til eksisterende fugletårn.
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Det almene boligområde Urbanplanen ligger 
mindre end 500 meter fra en af de tre nye 
hovedindgange til Naturpark Amager. 
Boligområdet har ca. 2.500 boliger 
og ca. 5.000 beboere.
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SOCIAL DIMENSION

Med NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER påtager partnerskabet bag driften 
af parken sig også et tydeligt socialt ansvar. Ambitionen er i højere grad end i dag at 
tilbyde muligheder for mennesker, der traditionelt ikke bruger naturområdet i det 
daglige. En særlig målsætning er at skabe udfoldelsesmuligheder for de mange beboere 
i det almene boligområde Urbanplanen, som ligger lige op til naturparken.

Naturparkens mange friluftsmuligheder og naturoplevelser skal i højere grad bruges af be
boerne i de socialt udsatte byområder. Der iværksættes et samarbejde med udgangspunkt 
i Urbanplanen (med mere end 5000 beboere) og Naturpark Amager med fokus på bl.a. op
levelser, kompetencer, samvær, sundhed og læring. Urbanplanen og andre socialt udsatte 
bebyggelser hører til de nærmeste naboer til en ny hovedindgang til Naturpark Amager i 
Ørestad Nord ved metrostationen DR Byen. 

Der ses et stort potentiale i at bruge nye hovedindgange til naturparkens mange udfoldel
sesmuligheder som løftestang til at øge attraktiviteten for beboere i udsatte boligområder 
og skabe øget kendskab til og tryghed ved naturoplevelser, friluftsliv og social interaktion 
i naturen. Dette projekt skal således ses i forlængelse af delprojektet om hovedindgange i 
naturparken, og vil i vid udstrækning være afhængig af de fysiske forbedringer og facilite
ter, der skabes i forbindelse hermed.

Projektets formål er at finde løsninger på flere udfordringer i forhold til at få målgruppen 
af socialt udsatte grupper og minoriteter, herunder sjældne brugere og ikkebrugere, til 
at bruge Naturpark Amager mere end i dag. For mange mennesker er der ikke indlysende 
grunde til at besøge og bruge området, for der mangler kendskab til områdets muligheder, 
og det er ikke klart, om de lever op til de behov og præferencer, som målgruppen har. 
Generelt savnes der viden om socialt udsatte gruppers, herunder minoriteters, opfattelse 
og benyttelse af naturområder. Men Naturpark Amager har et potentiale for at være en 
socialt integrerende og personligt berigende attraktion i nærområdet, som kunne udnyttes 
bedre. 

Projektet tilstræber både at give flere gode grunde (socialt, oplevelsesmæssigt, sundheds
mæssigt) til at bruge naturparken, og at udvikle og kommunikere dens muligheder bedre. 
Projektet henvender sig bredt til både Urbanplanens beboere og til andre borgere, som bor 
i lokalområdet, herunder især børn, unge, yngre voksne og familier. En særlig målgruppe 
for projektet er udsatte unge, som nogle beboere i, og naboer til, Urbanplanen ikke ser 
som en ressource, men som en utryghedsskabende gruppe. Ved at tilføre denne gruppe 
af unge kompetencer indenfor natur og friluftsliv kan disse spredes i grupper, der ellers er 
vanskelige at nå, samtidig med at barrierer for brugen af naturområderne, der handler om 
utryghed, kan reduceres.

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   FOKUSOMRÅDE   I   SOCIAL DIMENSION

FOKUSOMRÅDE



28

FONDSANSØGNING   I   PROJEKTPROGRAM   I   DECEMBER 2015

Det positive afkast som samvær og netværk kan give ved deltagelse i (selv) organiseret 
idræt og foreningsliv med mennesker af andre baggrunde, samfundslag og orienteringer 
er ikke udbredt til en stor andel af det udsatte byområdes beboere. Dette har både direkte 
sundhedsmæssig og social betydning.

Aktiviteter i Naturpark Amager skal være afsæt for både etablering af nye og forstærkning 
af eksisterende netværk i befolkningsgrupper med lav foreningstilknytning. Via opkvalifice
ring af områdets beboere om natur og friluftsliv understøttes nye anvendelser af Naturpark 
Amager, og der skabes fælles normer for omgangen med naturen og andre brugere. En rød 
tråd er forankring, derved at både voksne frivillige og udsatte unge i Urbanplanen opkvalifi
ceres og uddannes til at være en ressource i forhold til at formidle friluftsaktiviteter og gøre 
Naturpark Amager mere tilgængelig for Urbanplanens beboere og de nærmeste naboer. 
Den bemandede legeplads Bondegården i Urbanplanen kan her være et naturligt udgangs
punkt, fordi den allerede i dag med stor succes afholder aktiviteter omkring dyrehold og 
dyrkning af grøntsager. Med op imod 80.000 årlige besøgende ses Bondegården som et 
oplagt ”hvervested” for aktiviteter i Naturpark Amager.

I Naturpark Amager er der god plads og mulighed for at gennemføre en række aktiviteter. 
Aktiviteter kan gennemføres af den enkelte med en række positive sundheds og oplevel
sesmæssige effekter som følge, men også i større eller mindre grupper på tværs af bag
grund, samfundslag og levevis, hvorved der opnås både en personlig og en samfundsgav
nende effekt. 

Samarbejdet mellem målgruppen og ressourcepersoner fra Urbanplanen og naturparken 
skal give erfaringer i forbindelse med andre tilsvarende projekter, idet København har en 
række udsatte boligområder, der ligger i umiddelbar tilknytning til store naturområder og 
parker. Projektet foreslås gennemført i tre sideløbende spor bestående af hhv. sociale og 
kompetencegivende aktiviteter, kommunikation og fysiske faciliteter/anlæg:

SOCIALT AKTIVITETSSPOR INKLUSIV FRITIDSJOBS 
(særskilt ansøgning til Bikubenfonden samt kommunal finansiering)
Der er dels tale om friluftsaktiviteter gennemført af dertil opkvalificerede frivillige voksne 
fra Urbanplanen og dels oprettelse af fritidsjobs til unge som naturformidlere og naturple
jere i Naturpark Amager. Der udvikles og udføres en række friluftsaktiviteter af frivillige 
voksne i området for beboere fra det udsatte byområde og den omgivende by bl.a. med 
afsæt i de faciliteter der etableres ved de nye hovedindgange til Naturpark Amager. Parallelt 
hermed uddannes og ansættes udsatte unge fra området som naturformidlere og naturple
jere i naturparken, så disse kompetencer udbredes i den yngre målgruppe. 

KOMMUNIKATIVT SPOR
Øget benyttelse af naturparken kræver synlig, bred og direkte kommunikation af dens 
tilbud. Kendskabet til aktiviteter og faciliteter udbredes med både bred og mere direkte 

Aktiviteter i Naturpark Amager skal være 
afsæt for både etablering af nye netværk 
og forstærkning af eksisterende netværk 
i befolkningsgrupper med lav forenings
tilknytning. 



29kommunikation på såvel de etablerede kommunikationsplatforme i forhold til beboerne 
i området og de nærmeste naboer, f.eks. opslag, flyers, brug af institutioner/skoler, face
bookgrupper, beboerblade og lokalpresse, som via nytænkende kommunikation, der udvik
les i projektet. I det kommunikative spor skal der ske løbende erfaringsopsamling og eva
luering for at optimere effekten og bruge erfaringer i kommunikation af natur og friluftsliv 
andre steder i naturparken.

FYSISK/ANLÆGSMÆSSIGT SPOR
Der vurderes at være behov for faciliteter, der særligt understøtter målgruppen af (poten
tielle) brugere fra socialt udsatte grupper. Målgruppen involveres i udvikling af anlæg og 
udstyr i naturparken, navnlig omkring ny hovedindgang ved DR Byen metrostation, så det
te får direkte relevans for deres behov. Udgangspunktet er faciliteter, ændringer af ram
merne, som målgruppen finder væsentlige for at gøre det indbydende og trygt at bruge 
naturparken, som f.eks. omklædningsfaciliteter, opbevaring af udstyr, fleksible opholdsmu
ligheder, men også egentlige mål i sig selv som f.eks. naturværksted og faciliteter til særlige 
friluftsaktiviteter.

EKSISTERENDE SOCIAL DIMENSION – AMAGER SKOVHJÆLPERE
I tilknytning til Naturcenter Amager er der i dag etableret et samarbejde med Amager Skov
hjælpere, som er en rummelig arbejdsplads, der tilbyder mennesker med funktionsnedsæt
telse og særlige behov et aktivt arbejdsliv. Amager Skovhjælpere holder til i Friluftshuset på 
Naturcenteret og varetager arbejdsopgaver i naturparken og på centeret, og vil fra 2016 
også indgå i driften af Traktørstedet beliggende ved Naturcenteret (skal drives efter social
økonomiske principper). Traktørstedet skal holde åbent hele året og dermed være med til 
at understøtte åbningen af Naturpark Amager mod større brugergrupper, samtidig med at 
der skabes flere arbejdspladser for mennesker med særlige behov. Erfaringerne fra denne 
igangværende og udvidede aktivitet vil også indgå i udviklingen af nye indsatser for den 
sociale dimension af naturparken.

PROJEKTBESKRIVELSE FOR FOKUSOMRÅDET SOCIAL DIMENSION ER VEDLAGT SOM BILAG 3.

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   FOKUSOMRÅDE   I   SOCIAL DIMENSION

Naturpark Amager har potentiale til at 
være en socialt integrerende og personligt 
berigende attraktion i nærområdet. 
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NATURSTYRELSEN

DRAGØR KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE

BY & HAVN
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ORGANISATION OG FORANKRING

ORGANISATION 
Den overordnede styring og ansvar i forhold til det samlede projekt varetages af styregrup
pen for Naturpark Amager, som består af repræsentanter for Københavns, Tårnby og Dra
gør kommuner samt By & Havn og Naturstyrelsen. Partnerskabet har således det samlede 
overordnede ansvar for projektet. Dele af projektet vil dog kunne varetages af en eller flere 
parter i fællesskab, ligesom der i regi af partnerskabet kan nedsættes arbejdsgrupper, som 
målrettet varetager den løbende fremdrift af projektets forskellige fokusområder.

Til hver enkelt af de tre tematiske fokusområder vil der derfor være et særskilt ”ejerskab”, 
som har ansvaret for gennemførelsen af denne del af det samlede projekt. Fonde, som har 
medvirket til finansieringen af projekterne kan vælge at indgå i en følgegruppe eller på 
anden vis blive en del af processen under projektets realisering.

Naturparkrådet, med repræsentanter for en bred vifte af interessenter, varetager en løben
de rådgivende funktion. Der vil være særskilte borger og interessentinddragelser undervejs 
i processen. 

BORGERINDDRAGELSE
Borgerinddragelsen er afgørende i forhold til at sikre brugernes ønsker og behov i den kon
krete planlægning og gennemførelse af delprojekterne. Hertil hører også inddragelse af 
grupper, som hidtil ikke har brugt naturparken i større udstrækning. Inddragelse af inte
ressenter, organisationer og borgere har været en central del i etableringen af Naturpark 
Amager og vil fortsat være en del af den videre udvikling af naturparken, så der sikres en 
lokal dialog og forankring.

Med baggrund i et oplæg til vision for naturparken blev der i efteråret 2012 holdt en række 
møder med en meget bred kreds af interessenter og organisationer. På møderne deltog de 
med ca. 100 repræsentanter, og der blev i workshops drøftet visionstemaer for den videre 
udvikling og benyttelse af arealerne. Der har ligeledes været afholdt bilaterale møder med 
centrale interessenter.

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   ORGANISATION OG FORANKRING

Samarbejde, medindflydelse og dialog er helt centrale grundtræk ved Naturpark Amager 
– på alle planer. Overordnet er der fokus på samarbejde om parkens drift og udvikling 
i et partnerskab mellem Københavns, Tårnby og Dragør kommuner samt By & Havn 
og Naturstyrelsen. På det mere konkrete plan udvikles de enkelte aktiviteter med aktiv 
borgerinddragelse og tæt samarbejde med naturområdets mange interessenter og 
daglige brugere. Målet er et stærkt ejerskab til naturområdet – hele vejen rundt.



32

FONDSANSØGNING   I   PROJEKTPROGRAM   I   DECEMBER 2015

Interessentmøderne i 2012 resulterede i en stor vifte af forslag og kommentarer, som blev 
drøftet ved endnu et møde i foråret 2013, hvor rammer og temaer for en kommende Ud
viklingsstrategi for naturparken blev drøftet. I dette møde deltog ca. 30 forskellige organi
sationer.

I sommeren 2013 forelå en Udviklingsstrategi for Naturpark Amager, som blev godkendt 
politisk. Udviklingsstrategien blev udsendt til mere end 100 lokale foreninger, interessenter 
og organisationer. 

Ultimo 2013 iværksattes arbejdet med at blive omfattet af Friluftsrådets Mærkningsord
ning for Naturparker og udarbejdelsen af en naturparkplan.

Naturparkplanen bygger umiddelbart videre på Udviklingsstrategien og de forskellige in
put, der har været fra lokale borgere, foreninger, interessenter og organisationer. Som led 
i arbejdet med udformningen af Naturparkplanen afholdtes bl.a. et velbesøgt større åbent 
hus arrangement og friluftsfest d. 4. maj 2014 i Naturpark Amager. Der deltog ca. 2000 per
soner i arrangementet, hvor der bl.a. var mulighed for at drøfte ideer til en fortsat udvikling 
af naturparken, og komme med skriftlige forslag. Der indkom mere end 50 forskellige for
slag til, hvad der fremadrettet kunne fokuseres på i Naturpark Amager. Resultatet af dette 
arrangement er indgået i arbejdet med udarbejdelsen af Naturparkplanen.

Endvidere har der været holdt møder med gruppen af kerneinteressenter for Naturpark 
Amager: Danmarks Naturfredningsforening, Amager Vest Lokaludvalg, Dansk Ornitologisk 
Forening og Friluftsrådet. Her har Naturparkplanen og den fremtidige udvikling af Natur
park Amager været drøftet, og Naturparkplanen er tilrettet efterfølgende. 

Parterne i Naturpark Amager har ligeledes løbende deltaget i forskellige lokale informations
møder og afholdt ekskursioner m.v. hvor naturparkens fremtidige udvikling og planerne 
herfor er blevet drøftet.

Der foregår også en betydelig daglig orientering om og brug af Naturpark Amagers mange 
muligheder for lokale børn, unge og voksne fra Naturcenter Amager og gennem den om
fattende naturvejledning, som finder sted i naturparken. 

I 2014 blev Naturparkplanen 20152020 for Naturpark Amager færdiggjort, efter politisk 
godkendelse i kommunerne. Naturpark Amager bliver omfattet af Friluftsrådets mærk
ningsordning for Danske Naturparker januar 2015. Nærværende programansøgning er en 
konkretisering og opfølgning på målsætninger i Naturparkplanen.

Der vil fremadrettet fortsat være fokus på en løbende borger
inddragelsesproces i den videre udvikling af naturparken, bl.a. 
gennem det nedsatte Naturparkråd og kontakt til borgere, or
ganisationer og foreninger i det daglige. Og i selve gennemfø
relsen af ansøgningens enkelte delprojekter vil der ske en mål
rettet borgerinddragelse. Dette vil bl.a. ske gennem afholdelse 
af forskellige workshops for interesserede og for særlige vigtige 
målgrupper inden iværksættelsen af de enkelte delprojekter. 
Gennem dialog skal erfaringer og ønsker fra kommende bruge
re konkretiseres, så de kan indgå i selve grundlaget for udform
ningen af det enkelte delprojekt. 

Der planlægges en målrettet borger
inddragelse med blandt andet work
shops for særlige interessenter i de 
enkelte delprojekter.
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I forhold til delprojektet om naturparkens sociale dimension er denne dialog helt integreret 
i selve projektets struktur. Men også med de to andre delprojekter, vil der blive fulgt op 
på de indledende workshops med efterfølgende dialogmøder, som skal understøtte ikke 
mindst lokalmiljøets engagement i den videre brug af de faciliteter, der måtte komme, og 
hvor det er muligt, en deltagelse i dele af driften, som kan understøtte et lokalt ”ejerskab”. 

Borgerinddragelsen bliver dermed central både i forhold til at målrette projekternes konkre
te indhold, og samtidig udbrede kendskabet til og brugen af de nye faciliteter og mulighe
der, som det samlede projekt vil tilføre den videre udvikling af Naturpark Amager.

PROJEKTEJERSKAB
Det egentlige ”ejerskab” vil i sidste ende være afhængigt af, hvor præcist de konkrete pro
jekter bliver udformet og udført. Der vil endvidere ske en løbende borgerinddragelse med 
henblik på også at opnå brugerinvolvering. Dertil kommer, at det er centralt, at der er et 
entydigt projektledelsesansvar. I det følgende vil ansvarsfordelingen mellem parterne kort 
blive præsenteret.

HOVEDINDGANGENE
Københavns Kommune, By & Havn og Naturstyrelsen har hovedansvaret for et samlet kon
cept for udvikling af hovedindgange. I dette arbejde vil Tårnby og Dragør Kommuner også 
være centrale aktører. 

For hovedindgangen ved DRbyen vil Københavns Kommune have hovedansvaret. Dette 
projekt vil udover at spille sammen med de øvrige hovedindgangsprojekter også blive tæt 
koordineret med projekterne indenfor den sociale dimension.

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   ORGANISATION OG FORANKRING

En vellykket borgerinddragelse er 
helt central i forhold til at målrette de 
enkelte delprojekter og skabe ejerskab 
til det fremtidige Naturpark Amager.
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For hovedindgangene ved metrostationen Vestamager i Ørestad Syd vil By & Havn have 
hovedansvaret. Naturstyrelsen og Københavns Kommune vil spille en væsentlig rolle i dette 
arbejde. Som nævnt ovenfor er Naturcenteret og det nye Byens Hus centrale omdrejnings
punkter ved disse hovedindgange. 

Arbejderne med hovedindgangene vil fortsat involvere og inddrage frivillige med udviklin
gen af arealerne.

BLÅ STØTTEPUNKTER
Naturstyrelsen vil være den samlende hovedansvarlige for dette arbejde. Det Blå støtte
punkt ved Sluseholmen vil blive drevet af Københavns Kommune, mens de øvrige tre støt
tepunkter vil have Naturstyrelsen som projektejer. Tårnby og Dragør Kommune og By & 
Havn indgår i arbejdet. Kommunerne er helt centrale i arbejdet med brugerinvolvering. 

DEN SOCIALE DIMENSION
Københavns Kommune vil være projektansvarlig i forhold til arbejdet med den sociale di
mension. Alle parter indgår i dette arbejde

KOMMUNIKATION OG BORGERINDDRAGELSE
I alle projekter er kommunikation og involvering helt centrale elementer. Derudover vil der 
tværgående blive set på, hvordan den fremadrette formidling skal tilrettelægges.

LEG OG LÆRING
Ligesom med kommunikation vil der i det samlede projekt indgå arbejde og tilrettelæg
gelse af bidrag til fremtidens skole, leg og læring. Naturstyrelsen er, sammen med Køben
havns, Dragør og Tårnby Kommune, drivere på dette.

SAMLET PROGRAMLEDELSE OG EVALUERING
Naturstyrelsen er programleder for det samlede program og påtager sig desuden ansvaret 
for den tværgående indsat vedrørende kommunikation, inddragelse og involvering.  

Projektansvarlige for hvert af de store delprojekter tager ansvar 
for det involverende og kommunikative for de respektive pro
jekter. En del af programansvaret er at sikre, at der gennemfø
res en evaluering, hvis resultater kan anvendes i det fremadret
tede arbejde med Naturpark Amager samt i forbindelse med 
andre lignende projekter.
 

Projektet afsluttes med en evaluering, 
hvis resultater dels kan anvendes i det 
fremadrettede arbejde med Naturpark 
 Amager, dels kan anvendes i forbindelse 
med andre lignende projekter.

Det er en central forudsætning, at der 
er et entydigt projektledelsesansvar 
– i projektet som helhed, og i de enkelte 
delprojekter.
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KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Det er ikke nok, at der i projekt NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER etableres 
nye faciliteter og nye tilbud. Kvaliteterne skal også kommunikeres ud til brugere og 
borgere. Projektet vil søge at nå de prioriterede målgrupper gennem en bred palette 
af traditionelle og utraditionelle formidlingsformer. Der er særlig fokus på naturfor
midling og naturvejledning samt udvikling af spændende læringsmiljøer for børn. 

Projektets overordnede fortælling er, at Naturpark Amager er et helt unikt naturområde, 
også internationalt, midt i Hovedstaden med en storslået, beskyttet natur, en fantastisk 
kyststrækning og utallige muligheder for natur og friluftsoplevelser for befolkningen. Kun 
få storbyer i verdenen, har et sådan naturområde liggende så tæt på deres centrum. Flere 
borgere skal lære området at kende, så mange flere kan få glæde af alle disse muligheder. 

Med nye hovedindgange åbnes naturparken op til den omkringliggende by på en ny måde, 
hvor grænserne mellem by og natur brydes op. Samtidig etableres udvalgte blå støtte
punkter langs kysten, der som noget nyt giver direkte adgang til vandet og mange nye 
fritidsmuligheder på vandsiden. 

Projektets målgruppe er især børnefamilier, skoler/institutioner, unge (i og udenfor for
eninger), aktive friluftsog naturbrugere, samt grupper af nye brugere, som ikke normalt 
bruger naturparkens muligheder. Men det vil også være et mål, at beboere i lokalområdet, 
som kommer forbi, og måske aldrig eller kun en sjælden gang har været længere inde på 
naturparkens arealer, bliver nysgerrige og får lyst til lære Naturpark Amager bedre at kende. 
Moderne kommunikationsformer er en del af at nå dette mål, ligesom naturparken skal 
udvikle sig som udendørs klasseværelse i forhold til læring i naturen og ønsket om udeskole 
i folkeskolereformen. 

Konkret vil der med de nye hovedindgange være behov for interaktive formidlingsformer, 
som åbner naturparken og dens muligheder op på en ny og moderne måde, der også skal 
motivere nye brugere til at gå på opdagelse i Naturpark Amager. 

Der skal således anvendes elektronisk kommunikation, der kan spille sammen med bruger
nes mobile enheder i en ny og fleksibel form. I tilknytning til de blå støttepunkter vil der 
også kunne ske en direkte formidling, som bl.a. målrettes nye læringsmiljøer for skolebørn. 
naturparken vil med dens store opland og placeringen midt i Hovedstaden blive et labora
torium, hvor forskellige formidlingsformer kan afprøves, som erfaringsbase også for andre 
natur og friluftsprojekter. 

Det vil være oplagt også at koble sig på de nye muligheder, der gives med ”Citizen science” 
hvor besøgende er med til at overvåge naturen med data og observationer. Et godt eksem

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
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pel herpå er Danmarks Naturfredningsforenings nye natur APP, hvor borgerne er med til at 
indsamle naturdata.

I det hele taget vil kommunikationen om Naturpark Amager og formidlingen af dens mange 
frilufts og naturmuligheder skulle håndteres ikke alene, når de forskellige delprojekter er 
gennemført, men også før projekterne starter, og undervejs i selve realiseringsfasen. Dette 
er en vigtig del af den løbende synliggørelse af Naturpark Amagers mange muligheder. 
Der vil derfor også med afsæt i de nye muligheder, der kommer med delprojekternes gen
nemførelse, blive udarbejdet en kommunikationsplan, der skal styrke den samlede kommu
nikative indsats i forhold til brugere og omverdenen. 

Der vil ligeledes skulle aftales de kommunikative rammer mellem fonde og partnerskabet 
i tilknytning til lancering af pressenyhed ved beslutning om fondsstøtte til projektet samt 
mediemæssige nedslag undervejs i projektfasen og ved færdiggørelse af delprojekterne.

Hovedindgangene vil fremover blive et centralt udgangspunkt for kommunikationen med 
Naturparkens brugere og besøgende. Her får den enkelte, familier og grupper skærpet de
res nysgerrighed om, hvad naturparken rummer af muligheder, og de besøgende vil mødes 
af informationer om helt konkrete initiativer i området. De nye kommunikationsmuligheder 
skal også skabe et link mellem den enkelte bruger og Naturpark Amager, hvilket bl.a. skal 
ske gennem sociale medier.

Der vil være fokus på konkret naturformidling, fugle og dyrelivet; hvor der findes frilufts
faciliteter; turforslag; naturparkens stisystemer og forbindelser til andre omgivende natur
ruter; de skiftende årstider og de oplevelser de giver, herunder eksempelvis hvilke frugter 
og planter der kan spises; præsentation af særlige begivenheder og events; hvor der findes 
særlige natur og friluftsoplevelser; præsentation af naturparkens forskellige geografiske 
områder og meget andet.

I tilknytning til delprojektet om Hovedindgangene vil der derfor blive realiseret en særskilt 
plan for den målrettede, foranderlige og brugerrettede formidling om naturparken. Der vil 
bl.a. kunne trækkes på erfaringer fra formidlingen af Skagen Fyr og andre moderne formid
lingscentre. 

Formidlingen i forhold til Hovedindgangene vil i vid udstrækning skulle baseres på tekno
logier, som benytter sig af strøm og internet. Et eksempel herpå kunne være en såkaldt 
Reality kikkert, der består af et kamera og skærm. Kameraet optager et livebillede af det 
område der ses på, og ved at zoome ind fremkommer diverse informationer om området. 
Eksempelvis informationer om afstand til Pinseskoven, bålpladser, shelters m.v.

Der kan yderligere etableres ”kikkerter”, der kan give et historisk tilbageblik gennem Natur
parkens historie. Ligeledes kan der opstilles skærme med kapacitive sensorer, der viser for
skellige videoer med fortællinger fra naturvejledere. Der kan også opstilles en installation, 
der ved hjælp af lys og lyd beskriver naturens gang gennem en dag og gennem årstiderne.
Der er således mange muligheder for at etablere forskellige moderne formidlingsfaciliteter, 
som målrettes nye brugere, unge og børn. Der vil derfor skulle ske en nærmere undersø
gelse af, hvilke medier der kan bruges og vil blive brugt, og hvor de skal opsættes. I den 
forbindelse vil robusthed være et væsentligt parameter. 

Der vil fortsat skulle gøres brug af formidling som skilte, kort, pjecer, hjemmeside m.v.
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BUDGET OG FINANSIERING

Projekt NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER bygger på et solidt fundament af 
allerede igangsatte eller planlagte investeringer i området. De tre involverede kommuner 
samt By & Havn og Naturstyrelsen gennemfører således aktiviteter for et samlet beløb 
på ca. 162 mio. kr over den kommende fireårige periode. Til gennemførelse af projekt
programmet på ialt 107 mio. kr derudover søges om medfinansiering fra tre fonde på 
i alt 70 mio kr.

Det fremgår af den samlede programbeskrivelse samt det materiale, som programmet ba
serer sig på, at Naturpark Amager fysisk set er et stort område. Det store område gør, at 
der kan være en udfordring i, at nye ting/installationer drukner i arealet. Det er derfor nøje 
udvalgt, hvilke indsatser, der i første omgang vil skulle satses på. De nye tilbud skal kunne 
ses og mærkes, og det er overvejet, hvor benyttelsesgraden vil kunne være størst. 

I arbejdet med de konkrete projekter vil der blive lagt vægt på stor brugerinvolvering og 
borgerinddragelse. Udover det nedenfor viste budget forventer det samlede partnerskab, 
at der yderligere vil ske en række centrale tiltag til gavn og glæde for brugere af Naturpark 
Amager i de kommende år. 

Nedenfor præsenteres fundamentet og basisøkonomien for Naturpark Amager. Derefter 
præsenteres den samlede økonomi for programmet og hovedtallene for de enkelte delpro
jekter. 
 
FUNDAMENT – IGANGVÆRENDE INVESTERINGER
Det samlede partnerskab lægger allerede i dag et betydeligt fundament for udviklingen af 
Naturpark Amager. 

Tårnby og Københavns Kommuner og Naturstyrelsen driver i fællesskab det succesfulde 
Naturcenter Amager. Driften af arealerne varetages af København, Dragør og Tårnby Kom
muner og Naturstyrelsen. De mere udviklingsorienterede indsatser udvikles og koordineres 
i fællesskab parterne i mellem. 

By & Havn gør et stort arbejde med involvering blandt andet gennem afholdelse af borger
møder i forbindelse med arbejdet med overgangen mellem by og natur.

Dertil kommer, at det er planlagt, at der de kommende år skal ske en stor indsats, der skal 
være med til at forbinde by og natur. By & Havn har i den kommende periode specielt fokus 
på den vestlige side af Ørestad Syd og overgangen fra det bymæssige til det naturmæssige 
og vice versa. 
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Foruden hele boligområdet forventes By & Havn at investere i følgende projekter med sær
lig relevans for sammenhængen mellem fælled og by:

• Byens Hus, et mange facetteret hus med faciliteter der understøtter oplevelser i natu
ren og kan bruges, når turen går til Naturparken eller når man ankommer fra Naturpar
ken til byen. 

• Aktivitetsgaden Asger Jorns Allé, hvor der vil være aktiviteter og faciliteter, der giver 
mulighed for bevægelse og friluftsliv i overgangen mellem by og natur. 

• I Arenakvarteret trækker etablering af en Byfælled, promenader og et vandforløb, der 
ender i en paddedam på fælleden, beboere og besøgende ud til Kalvebod Fælled. 

• I hele den nord/syd gående grænse mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled anlægges 
en lang promenade, der øger tilgængeligheden til naturen. 

Den samlede investering i ovenstående projekter, der alle understøtter udviklingen af Na
turpark Amager, anslås at udgøre 120 mio. kr. 

Københavns, Tårnby og Dragør kommuner og Naturstyrelsen vil fortsat drive og udvikle 
arealerne i Naturpark Amager. Dertil kommer arbejdet ved Naturcenter Amager, der allere
de i dag faciliterer turen til naturparken for mange, herunder både skolebørn, brugere og 
turister. Dragør Kommune har ligeledes på Kongelundsfortet ”Den grønne udeskole”, der 
retter sig mod brugen af naturparken. Udgifterne til disse aktiviteter beløber sig samlet til 
omkring 42 mio. kr. i projektperioden. 

BUDGET FOR PROJEKTPROGRAMMET
Nedenfor er det samlede programs finansiering vist i tabel. Heraf fremgår summen af de 
fire hovedposter i budgettet samt den ansøgte medfinansiering. Der søges om medfinan
siering fra tre fonde. Der søges om medfinansiering fra Nordeafonden på 55 mio. kr. Fra 
Lokale og Anlægsfonden søges der om 10 mio. kr. og fra Friluftsrådet søges om støtte på 
5 mio. kr.
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ALLEREDE IGANGSATTE AKTIVITETER OG INVESTERINGER 
I NATURPARK AMAGER

Naturpark Amagers udgangspunkt er et partnerskab bestående af Naturstyrelsen, By & 
Havn, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Hver for sig bidra-
ger alle partnere i fællesskabet til udviklingen og driften af naturparken. 

Kommunerne og Naturstyrelsen udvikler, beskytter og driver arealerne. Eksempelvis er 
Tårnby og Københavns kommuner sammen med Naturstyrelsen fælles om udviklingen og 
driften af Naturcenter Amager. Dette fundament fortsætter i de kommende år. 

Drifts- og udviklingsomkostninger i projektperioden, i alt ca. 42.000.000 kr

By & Havn står for følgende centrale projekter omkring naturparken:
Udvikling og etablering af Byens Hus
Aktivitetsgade Asger Jorns Alle
Paddedam ved Arenakvarteret
Vestlig del af byfælled og promenade i Arenakvarteret
Promenade langs Ørestad Syd
Samlede investeringer By & Havn, ca. 120.000.000 kr
Igangsatte investeringer i alt 162.000.000 kr
 

BUDGET FOR PROJEKTPROGRAM:  
NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER

UDGIFTER 2016-2019
Fokusområde Hovedindgange 36.100.000 kr
Fokusområde Blå støttepunkter 51.000.000 kr
Fokusområde Social dimension 4.900.000 kr
Tværgående aktiviteter 15.000.000 kr
I alt 107.000.000 kr

FINANSIERING 2016-2019
Københavns Kommune* 24.500.000 kr
By & Havn 300.000 kr
Naturstyrelsen 12.200.000 kr
Nordea-fonden 55.000.000 kr
Lokale og Anlægsfonden 10.000.000 kr
Friluftsrådet 5.000.000 kr
I alt 107.000.000 kr

*Finansieringen forudsætter politisk godkendelse af projektet og af at der bliver bevilget de 
nødvendige økonomiske midler på Københavns kommunes budget.

TIDSHORISONT
Projektet forventes i sin helhed gennemført indenfor en 4-årig periode. 
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 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   BUDGET

DELBUDGETTER  – FOKUSOMRÅDERNE 

HOVEDINDGANGE
Hovedindgangene består i programmet af tre fysiske nedslag, der vil blive de kommende 
indgange ved DRbyen, Asger Jorns Allé og Vestamager Syd. Dertil kommer en tværgående 
hoveddesignaktivitet, der også i fremtiden vil danne basis for andre hovedindgange. Endelig 
er en større kommunikationsindsats, der skal facilitere turen, lagt under dette programpunkt.

Indgang DRbyen 12.500.000 kr
Indgang Asger Jorns Alle 8.500.000 kr
Indgang Vestamager Syd 9.000.000 kr
Tværgående hovedindgangsdesign 4.000.000 kr
Kommunikation og borgerinddragelse 2.100.000 kr
I alt 36.100.000 kr

BLÅ STØTTEPUNKTER
De blå støttepunkter fordeler sig på fire nedslag langs kysten – fra Havneslusen i nord til 
strandengene i syd. Dertil kommer en vigtig tværgående aktivitet, som skal medvirke til 
borgerinddragelse samt genkendelighed i installationerne.
 

Stor installation ved Havneslusen 12.000.000 kr
Stor installation ved Strandengen i syd 25.000.000 kr
Bade og bådebro ved nordligt fugletårn 6.000.000 kr
Træpromenade ved fugletårn 6.000.000 kr
Design, proces og brogerinddragelse 2.000.000 kr
I alt 51.000.000 kr

NATURPARKENS SOCIALE DIMENSION
Den sociale dimension er koncentreret ved den kommende indgang ved DRbyen. Den 
sociale dimension består af tre spor: et aktivitetsspor, et kommunikativt spor. 
og et fysisk/anlægsspor.

Socialt aktivitetsspor 1.200.000 kr
Kommunikativt aktivitetsspor 1.200.000 kr
Fysisk anlægsspor 2.500.000 kr
I alt 4.900.000 kr

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER OG FORMIDLING
Programmet lægger meget vægt på kommunikation, inddragelse og formidling – i det hele 
taget at gøre turen ud i Naturparken lettere og sjovere. Udover de beskrevne fysiske projek
ter er der afsat puljer til læringsrettede aktiviteter. Endelig er et beløb afsat til tværgående 
projektledelse og omkostninger til fondsmoms.

Skole og børnerettede initiativer 1.000.000 kr
Formidlings og mobiliseringsaktiviteter 3.500.000 kr
Frivillighedsrettede aktiviteter 1.000.000 kr 
Tværgående projektledelse 4.100.000 kr
Evaluering 600.000 kr
Regulering af fondsmoms 4.800.000 kr
I alt 15.000.000 kr
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UDVALGTE PUBLIKATIONER

Nedenfor er nævnt nogle af de mest centrale dokumenter udarbejdet i Naturpark Amager 
Partnerskabsregi.

• Naturpark Amager, Registrering af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig trans
port, Partnerskabet om Naturpark Amager 2012

• Naturpark Amager, Udviklingsstrategi, Partnerskabet om Naturpark Amager, 2013

• Naturpark Amager, Naturparkplan, 2015 – 2020, Partnerskabet om Naturpark Amager, 
2014

• Ole Hjorth Caspersen, Rikke Munck Petersen, Naturpark Amager, MULIGHEDER OG 
INDSATSER, Temarapporter, Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Køben
havns Universitet, IGN Rapport, Januar 2015

• Ole Hjorth Caspersen, Rikke Munck Petersen, Naturpark Amager, MULIGHEDER OG 
INDSATSER, Katalog, Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Uni
versitet, IGN Rapport, Januar 2015

• Tænketank for Friluftslaboratorium – Naturpark Amager, Udkast til katalog 19. marts 
2015, Naturstyrelsen, forår 2015

• Tænketank og Friluftslaboratorium  Naturpark Amager, Naturstyrelsen, Miljøministeri
et, forår 2015

• Tænketank og Friluftslaboratorium – Naturpark Amager, Rekreativ Infrastruktur, Natur
styrelsen, Miljøministeriet, forår 2015

• Tænketank og Friluftslaboratorium – Naturpark Amager, Kysten, Naturstyrelsen, Miljø
ministeriet, forår 2015

• Tænketank og Friluftslaboratorium – Naturpark Amager, Den sociale dimension, Natur
styrelsen, Miljøministeriet, forår 2015

• Tænketank og Friluftslaboratorium – Naturpark Amager, Overgangen mellem by og 
natur, Naturstyrelsen, Miljøministeriet, forår 2015

• 25 KM KYST, 25 KM MULIGHEDER, Partnerskabet om Naturpark Amager, 2015
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HOVEDINDGANGE

HOVEDINDGANGE
Såvel i Naturparkplanen for Naturpark Amager 2015–2020 og i drøftelserne i ”Tænketank 
og Friluftslaboratorium – Naturpark Amager” samt i Københavns Universitets rapport ”Na
turpark Amager – Muligheder og indsatser” har indgange, herunder specielt hovedindgan
ge, været identificeret som et særligt vigtigt element i at tiltrække flere og forskellige besø
gende. Der er enighed om, at tydelighed i adgangen, og især et vist antal hovedindgange, 
der faciliterer turen i Naturpark Amager, er en nødvendighed for at tiltrække flere brugere.

1.1  FORMÅL
Projektet har to formål. Et generelt formål, der bidrager til at skabe en fælles ramme for, 
hvad hovedindgange og de øvrige indgange til Naturpark Amager kan rumme og facilitere, 
og hvordan de kan udformes, så man får et samlende, let identificerbart udtryk i mødet med 
naturparken. Lokaliteten for det overordnede projekt er i princippet alle hovedindgange og 
vil således være hele vejen rundt om Naturpark Amager, fra Dragør i øst til Kalvebodbroen 
i vest, fra Amager Fælled i nord til Kongelundsfortet i syd. Det andet formål er et specifikt 
projekt, hvor der fokuseres på tre hovedindgange. To af indgangene er fra Ørestad Syd ved 
metrostation Vestamager og den sidste er fra Ørestad Nord ved metrostation DRByen.

1.2  LOKALITET
Lokaliteterne for det specifikke projekt tager udgangspunkt i tre hovedindgange til Natur
parken. De to af hovedindgangene udgår fra Ørestad Syd/Vestamager St. Den ene mod 
syd i forlængelse af Ørestads Boulevard og metrostation Vestamager. Den anden er en ny 
hovedindgang ved Asger Jorns Allé og forbindelse herfra til Vestamager Station. 

BILAG 1.
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I Ørestad Nord, ved metrostation DR Byen, Grønjordsvej og den landskabelige kanal lig
ger den tredje hovedindgang i det specifikke projekt. Her er der god tilgængelighed fra 
de nærliggende boligområder på Amager (bl.a. Urbanplanen), og direkte kontakt mellem 
metroen til naturen.

Projektet skal som resultat blandt andet udvikle rammerne for adgangen til naturparken for 
både de nære og hyppige lokale brugere og for besøgende, der kommer sjældnere eller for 
første gang til naturparken.  

Projektområdet skal koble område og muligheder inde i naturparken med muligheder i 
Ørestad, således at skarpe skel opblødes, naturelementer kan vokse ind i byen, og aktivite
ter kan gå på tværs af den bymæssige grænse. Samtidig skal hovedindgange pege videre 
mod og kanalisere brugere til rekreativ infrastruktur, udflugtsmål og oplevelser længere 
inde i naturparken og knytte an til den større infrastruktur for hele Naturpark Amager.

1.3  HOVEDINDGANGENES KARAKTER OG FACILITETER
Med udgangspunktet i de tre lokaliteter skal projektet afklare, hvilke faciliteter en hoved
indgang til naturparken skal og kan indeholde. Her lægges både vægt på hvilke tilbud, der 
umiddelbart trækker den besøgende til, og på faciliteter der leder den besøgende videre ud 
i området, samt at etablere elementer der skaber genkendelighed.

De valgte hovedindgange bør indenfor rammerne af et samlet koncept have forskellig ka
rakter og tilbyde forskellige faciliteter:

• Hovedindgang mod syd i forlængelse af Ørestads Boulevard – Naturcenter, friluftsliv, 
naturformidling, porten til den store natur.

• Hovedindgang mod vest ved Asger Jorns Allé – Fysiske aktiviteter, sport, rekreation, 
tæt samspil med byrum.

• Hovedindgang mod nord ved metrostation DR Byen – Den nære natur, personlig med
virken, naturrum til ophold/mødested, den sociale dimension.

De særlige lokale kendetegn og elementer for en hovedindgang kan eksempelvis være nær
heden til det eksisterende Naturcenter Amager og Alfio Bonanos landart eller genplacering 
af aktiviteter, der forsvinder fra Ørestad Syd med nedlæggelsen af det midlertidige sports
anlæg Plug N Play. De konkrete faciliteter fastlægges endeligt gennem projektet, herunder 
gennem bruger og borgerinddragelse. 

Hovedindgangene skal via digitalt og analogt kortmateriale og turforslag lede den besø
gende til at opsøge oplevelser, leg og læring samt prøve aktiviteter. Formidling og præsen
tation af muligheder i området skal ske med tidsvarende moderne medier.

Hovedindgangene kan indeholde bygninger, der understøtter sundhed, bevægelse, op
hold, formidling og læring eventuelt med mulighed for omklædningsrum, grejopbevaring 
og grejudlejning, naturværksted mv.

Et bud på indhold af de tre udvalgte hovedindgange fremgår af den efterfølgende uddyben
de beskrivelse, som også danner grundlag for den overslagsmæssige prissættelse af projek
tet. Det skal bemærkes, at da området som helhed er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, 
vil en række indsatser og anlæg kræve dispensation fra Fredningsnævnet, der kan vælge at 
stille vilkår vedr. omfang, udformning, nærmere placering mv.

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   BILAG 1. HOVEDINDGANGE
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1.4  UDDYBENDE BESKRIVELSE

HOVEDINDGANG SYD I FORLÆNGELSE AF ØRESTADS BOULEVARD
• Denne hovedindgang er porten til den store natur, og den skal ses i sammenhæng med 

Naturcenteret og dets støtteaktiviteter til friluftsliv og naturformidling samt eksiste
rende faciliteter (vand, toiletter, undervisnings og formidlingslokaler mv.), og særlige 
tilbud til skoler og institutioner.

• Behandling af kontrasten og overgangen fra Ørestad over plads, sø, bro og cykelsti skal 
indgå i udformningen, så adgangen til naturen via Vestamager Station bliver tydelig
gjort og der etableres en sikker passage i forhold til krydsende cyklister.

• Sydsiden af søen kan gøres mere attraktiv og udvikles med større naturindhold samt 
bedre tilgængelighed.

• En tydelig sammenhæng mellem hovedindgangen og faciliteterne på Naturcenteret 
synliggøres gennem bedre stiføringer, sigtelinier og ny skiltning. 

• Ved indgangen gives natur og friluftslivsformidling inkl. digitale løsninger, der angiver 
mulighederne for at gøre holdt, planlægge turen, få individuelle turforslag og svar på 
alle relevante spørgsmål. Dette kombineres med ny skiltning ud i området med fokus 
på vejvisning og naturoplevelser.

• Samlingsplads med faciliteter for større grupper som mødested for selvorganiserede, 
institutioner og foreningsbrugere.

• En cykelstation med luftpumpe, udlejning, vand, værktøj, udlejning af rulleskøjter og 
andet grej til udflugten, som findes ved Naturcenteret.

• Flere naturlegeelementer, opholds og bålpladser, shelters inden for en fornuftig af
stand vej og afstandsvisning ved hovedindgangen, så besøgende trækkes længere ind 
i området.

HOVEDINDGANG VEST VED ASGER JORNS ALLÉ
• Denne hovedindgang er port til Kalvebod Fælled inde fra Ørestad Syd og leder til ople

velser på fælleden via den aktive gade, Asger Jorn Allé og facilitetsbygningen Byen Hus, 
der ligger på kanten mellem by og natur.

• Asger Jorns Allé udvikles sideløbende af By & Havn, så man fra Vestamager Station le
des igennem en række af muligheder for leg og sport, inden man når hovedindgangen.

• Hovedindgangen udformes så koordineret med Byens Hus, at det vil opleves som  et 
samlet miljø af aktivitet og faciliteter.

• Ved hovedindgangen formidles aktivitetsmuligheder og ruter både i byranden tæt på 
hovedindgangen og længere ruter, samt særlige oplevelser i resten af Naturparken.

• Der etableres en fleksibel og varieret landskabsbearbejdning med både slåede græs
fælleder egnet til boldspil og andre idrætsformer placeret imellem tættere bevoksede 
områder, og med et gennemgående net af løberuter og lign. Ruterne  forsynes med 
markeringer og føres også på tværs af grænsen mellem by og natur. Ved indgangen kan 
der placeres en ”løbebase” med tidtagningsmulighed, lockes, vandpost og lign.

• Grejopbevaring kan indbygges i terrænbearbejdning til brug for eksempelvis cykling 
(dirt tracks mv.), klatrefaciliteter eller som et landmark, der rager op, markerer områ
det og giver udsigt.

• Opholdsmuligheder for ”tilskuere” og som mødested før eller efter aktiviteten, med 
bålplads og adgang til vand/toilet.

• Naturleg og ”minifaciliteter” som aktivitetsmuligheder for mindre børn integreres med 
faciliteter for voksne, så man kan bruge området sammen, til ”naturparkour” eller na
turlegeplads med brug af vand, træ og andre naturlige elementer. Samtidig med at 
området ville være populært at benytte af de nærliggende institutioner.
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HOVEDINDGANG NORD VED METROSTATION DR BYEN OG URBANPLANEN
• Denne hovedindgang leder til den nære natur, hvor også kortere besøg kan give sto

re oplevelser. Her er basis for et eller flere naturrum til ophold og som aktivitets og 
mødested, hvilket kan styrke den sociale dimension, give et lokalt tilhørsforhold og 
engagement.

• Adgangen til hovedindgangen sker fra den eksisterende rundkørsel i den vestlige ende 
af Grønjordsvej, hvor hele den vestlige side af rundkørslen kan omformes med en mar
kant ”adgangsport”, med kort over området, lettilgængelig formidling af natur, kultur 
og aktiviteter, cykelparkering mv. 

• Der etableres en mere tydelig og bedre skiltning af stisystemet, inkl. markerede rund
ture til daglig motion mv. Derudover udpeges særlige naturoplevelser og naturfæno
mener i området.

• Indgangszonen forsynes med opholdsmuligheder, formidlingsrum og grillpladser , så 
selve indgangen  kan være et mål i sig selv for den korte tur.

• Der etableres eventuelt en ny passage over den landskabelige kanal med mulighed for 
ophold ved vandet samt bedre adgang til Grønjordssøen, for børn og for bevægelses
hæmmede.

• Eksisterende dyrehold i græsningslav suppleres med en lang række andre muligheder 
for personlig udfoldelse og engagement: et ubemandet, brugerdrevet naturværksted, 
en aktivitetsfælled til gruppeaktiviteter, enkle opbevaringsmuligheder for grej for 
selvorganiserede grupper og foreninger, overdækket ophold til picnic, udflugter og læ
ring, bålpladser og vandposter, naturlegeredskaber, plantning af frugtbærende/spiseli
ge naturligt forekommende arter.

1.5  MÅLGRUPPE
Målgruppen for hovedindgange generelt er alle borgere samt hovedstadens gæster og tu
rister. For det specifikke projekt er det såvel borgere i Ørestad og tilgrænsende bydele som 
borgere fra regionen, der benytter kollektiv trafik og infrastruktur i Ørestad, til at nå natur
parken. Hovedindgange skal tiltrække og servicere alle typer borgere og skal appellere til 
såvel organiserede som uorganiserede aktiviteter. 

1.6  ANSVAR OG SAMARBEJDSPARTNERE
Den overordnede styring af projektet varetages af styregruppen for Naturpark Amager, 
som består af Naturstyrelsen, By & Havn, Københavns Tårnby og Dragør kommuner. Kø
benhavns Kommune, By & Havn og Naturstyrelsen har ansvaret for det konkrete projekt. 
Tårnby og Dragør Kommuner indbydes til at deltage i gruppen, da projektet også har ge
nerel karakter. Fonde som har medvirket til finansieringen af projektet kan vælge at indgå 
i en følgegruppe eller på anden vis blive en del af processen under projektets realisering.

1.7  BORGERINDDRAGELSE
Naturparkrådet for Naturpark Amager  samt relevante brugergrupper, lokale beboere og 
frivillige foreninger inddrages i den endelige udformning af projektet. 

1.8  PROJEKTETS FASER OG TIDSHORISONT
Projektet tænkes opdelt i fem faser. De første to faser indeholder både et generelt, koncep
tuelt projekt og et konkret projekt. Udviklingen af begge dele vil gensidigt påvirke hinan
den og vil således have fordel af at følges ad. Nedenfor er faserne beskrevet.

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   BILAG 1. HOVEDINDGANGE
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FASE 1 KONKRETISERING OG FORVENTNINGSAFSTEMNING

Fase 1a
Det afklares hvilke generelle træk, der skal være ved indgangene til Naturparken.  Herunder 
afklares det, hvor stor en grad af genkendeligt, samlende udtryk (design, materialer, udtryk 
etc.) anvendt ved alle de forskellige indgange, der er nødvendig og ønskværdig.

Der vil blive udviklet et hierarki, hvor de væsentligste indgange markeres stærkest og til
byder visse typer faciliteter. De generelle elementer og de særlige for den givne hovedind
gang, mens mindre indgange vil kunne etableres med færre faciliteter. Samtidig skal kon
ceptet være skalerbart og foranderligt, således at en indgang, der over tid udvikler et større 
potentiale (f.eks. ved en ændret kontekst eller ny forbedret infrastruktur kan udvikles til en 
hovedindgang med flere faciliteter). Det er derfor væsentligt, at de fysiske anlæg muliggør 
forandringer og addons over tid.

Fase 1b
Endvidere indeholder fase 1 afklaring af, hvilke behov og funktioner indgangene generelt 
set skal imødekomme for at facilitere ankomsten og turen til Naturpark Amager. I denne 
fase vurderes behovene i forhold til forskellige brugergrupper (borgere, foreninger og insti
tutioner). Her vil de, i projektet udvalgte hovedindgange, anvendes som testcases.

På baggrund af resultaterne fra arbejdet i fase 1a/1b konkretiseres hovedindgangene fra 
Ørestad Syd og Nord samt dertil hørende rekreativ og naturformidlende infrastruktur. Der 
gennemføres forventningsafstemning i forhold til forskellige brugergruppe samt ambiti
onsniveau for imødekommelse af behov, aktiv brugerinvolvering etc.  

Fase 1 forventes at kunne gennemføres på 6 måneder.

FASE 2 DESIGNFASE – AFKLARING AF INDGANGENES GENERISKE UDFORMNING
I designfasen udvikles de fremtidige hovedindganges udformning, og der udarbejdes et 
forslag til konkrete udformninger for Ørestad Syd og Ørestad Nord. I forhold til Ørestad 
Syd hovedindgangene udarbejdes et samlet forslag, der tilgodeser og differentierer mellem 
den fremtidige adkomstvej ad Asger Jorns Allé samt den nuværende adkomstvej mod syd 
(hvor Naturcentret er placeret). Det generelle projekt afsluttes med fase 2, idet det forven
tes at der er kommet gensidige input mellem det generelle og specifikke. Det generelle 
projekt afsluttes med en rapport/designmanual til brug for fremtidige (hoved)indgange.

Fase 2 indeholder endvidere udarbejdelse af forslag til udformning og sammenkobling af re
kreativ infrastruktur i naturparkens randzone og forbundet til hovedindgangene. Udvalgte 
eksempler på rekreativ infrastruktur kan tænkes realiseret tidligt for at tiltrække interesse 
og brugere, som så igen kan give feedback og erfaringer til den samlede proces.

Fase 2 forventes at kunne gennemføres på 4 måneder.

Fase 35 er stærkt afhængig af afklaringen i fase 12, herunder af den endelige økonomiske 
ramme, der fastlægges med de trufne valg i fase 12.

FASE 3 FORPROJEKT, DETAILPROJEKTERING SAMT UDBUDSMATERIALE
Resultatet af arbejdet på det konkrete projekt for hovedindgange og tilknyttet rekreativ 
infrastruktur projekteres, der indhentes myndighedsgodkendelser og udarbejdes udbuds
materiale.
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Fase 3 forventes at kunne gennemføres på 7 måneder, idet halvdelen heraf er myndigheds
behandling (Fredningsnævn, landzonetilladelser mv.)

Fase 4 Realiseringen af indgangsprojektet ved Ørestad Syd
Projektet etableres, fysiske anlæg udføres og testes.

Fase 4 forventes afhængig af sæson og afhængighed af andre anlæg at kunne gennemføres 
på 68 måneder.

FASE 5 IDRIFTSÆTTELSE

1.9  ØKONOMI
Samlet økonomi for projektets realisering af de tre hovedindgangene (inkl. generelt pro
jektkoncept) og kommunikationstiltag er beregnet til godt 36. mio kr.

 PROJEKT NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER   I   BILAG 1. HOVEDINDGANGE
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BLÅ STØTTEPUNKTER

25 KM KYST – BLÅ STØTTEPUNKTER 
OG NYE MULIGHEDER FOR ADGANG TIL VANDET
Et af de centrale elementer i den fremadrettede vision for Naturpark Amager er ønsket om, 
at Naturparkens kyst bliver kendt af langt flere, og dermed også at dens mange natur og fri
luftsmuligheder bliver brugt meget mere end i dag. Naturparken er unik og i verdensklasse 
med sin placering midt i Hovedstaden – og 25 km kyst giver en helt særlig tæt forbindelse 
til den blå natur.

2.1  FORMÅL
Den direkte adgang til vandet langs Naturpark Amagers kyststrækning skal derfor blive 
bedre. Flere og nye grupper af borgere skal have glæde af aktiviteter ved, i og på vandet. 

Kystdigets udformning giver begrænsninger for at komme direkte ned til vandet og ud
nytte de mange aktivitetsmuligheder, som fremmer sundhed og velvære. Fra stien langs 
diget er der således en stejl skråning mod vandet, som skaber en afgrænsning uden direkte 
adgang. Det giver samtidig begrænsninger i adgangen fra vandsiden til Naturparken, hvis 
man vil nå den ad denne vej. 

Blå støttepunkter langs kysten for friluftsaktiviteter og naturoplevelser vil kunne fjerne 
opholds og aktivitetsbegrænsninger og skabe nye rekreative muligheder. Sådanne støt
tepunkter vil også være et mål i sig selv for gå og cykelture i naturparken, og dermed et 
led i den rekreative infrastruktur. Nogle af støttepunkterne vil ligeledes, hvis man kommer 
til dem fra vandsiden, kunne være stop på turen for kajakroere og andre der i småbåde 

BILAG 2.
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bevæger sig langs Amagers kyst. Der skabes således rammer for nye ”vandveje” for Hoved
stadens rekreative brugere af vandet.

2.2  SUCCESKRITERIER
Der etableres i første omgang 4 blå støttepunkter på den del af den samlede kyststrækning, 
der går fra Hestefælleden i syd til Sluseholmen i nord. Der udarbejdes en plan, som viser 
hvilke konkrete rekreative friluftsfaciliteter, der kan etableres ved hvert af støttepunkterne.
Støttepunkterne skal udvikles, så de afspejler det særegne ved en placering i et naturmiljø, 
der samtidig er en del af Hovedstaden.  Naturpark Amager skal derfor også være et labora
torium for udviklingen af friluftsfaciliteter i forbindelse med bymiljøer. Flere børn og unge 
skal få lyst til at tilbringe mere tid i naturen. 

Erfaring med etablering af de 4 blå støttepunkter og valg af friluftsfaciliteter skal kunne an
vendes i forbindelse med eventuel senere etablering af yderligere blå støttepunkter langs 
kysten.

Udviklingen af Naturpark Amagers kyst skal således skabe:
• Enestående nye muligheder og aktiviteter, så nye og flere kan opleve kystens natur, 

fugleliv og bruge de rekreative friluftsmuligheder.
• En kyst, som skaber mere sundhed og giver rum til fælleskab og oplevelser er tænkt 

sammen, og hvor der samtidig er plads til ro og fordybelse.
• Et rekreativt landskab, der imødekommer storbyens voksende blå fritidstrends, som 

f.eks kajakroning, vinterbadning og langdistancesvømning .
• En mere synlig og ny åbning fra Hovedstaden mod vandet, så det bliver endnu mere 

markant, at det blå er en del af byens fremadrettede identitet.

2.3  LOKALITETER
Der etableres 4 forskellige blå støttepunkter. Et støttepunkt etableres ved det grønne areal 
ved Amager Fælleds kyst nord for Slusehavnen. Tre støttepunkter etableres langs Kalvebod 
Fælleds kyst i forbindelse med de tre fugletårne, der allerede findes.
Hensigten er, at disse støttepunkter skal være med til at binde turen langs kysten sammen, 
og understøtte oplevelsen af de forskellige naturscenerier, der viser sig undervejs. 
Ruten langs Naturpark Amagers kyst indgår i sammenhæng med cykelruter fra indre by i 
København og cykelruter via Kalvebodbroen, Vestvolden og de grønne kiler, som strækker 
sig nordpå. Dermed styrkes turmulighederne i forhold til både den blå og grønne ring i 
Hovedstaden. 

Kyststrækningen er på den ene side et sammenhængende kystlandskab, og på den anden 
side en strækning med forskellige identiteter. Disse forskelligheder er en præmis, som også 
giver rammerne for, hvordan der konkret kan skabes nye muligheder for brugen af kyst
strækningen. 

Den samlede strækning har fire forløb:
• Kysten ved byen, fra Islands Brygge til Sjællandsbroen
• Kysten ved Kalveboderne, fra Sjællandsbroen til motorvejsbroen
• Kysten ved de åbne vidder, fra motorvejsbroen til Kongelunden
• Den naturlige kyst, fra Kongelunden til Dragør

Visionen er, at kysten langs Naturpark Amager skal opleves som ét sammenhængende kyst
landskab, der forbinder den tætte by med naturens vidder og de varierende landskaber, 
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den går igennem. En mangfoldig kysstrækning, der styrker Naturparkens attraktion og i 
et greb sammenbinder natur, friluftsliv og oplevelser for byens borgere og gæster. Turen 
langs kysten skal skærpe lysten og nysgerrigheden til at udforske både mere og nye dele af 
kyststrækningen samt andre af naturparkens områder.

Udgangspunktet er, at der på sigt, ved hver del etableres blå støttepunkter, som giver ad
gang til og fra vandet. Støttepunkterne vil skulle adskille sig i udformningen afhængig af 
placering, funktionalitet og under hensyn til beskyttelseshensynene. Der skal være en fæl
les arkitektonisk designlinie i udformningen, som også i kvalitet og robusthed modsvarer 
en placering ved kysten samt tætheden til en millionby. 

Der skal derfor findes svar på, hvordan de muligheder kyststrækningen indeholder kan for
enes med de ønsker og behov der måtte være, så brugerne samtidig tager ejerskab til de 
25 km kyst. Etableringen af støttepunkterne kan skaleres i tid – og det vil også være hen
sigtsmæssigt i forhold til at sikre en dynamik i udviklingen. Ikke alt skal være på plads på én 
gang. Der skal være rum til forandring og fornyelse efterhånden, som der gøres erfaringer. 
Det styrker også brugerengagementet. Etableringen af de fire første blå støttepunkter vil 
være udgangspunktet for en videre proces.

DE BLÅ STØTTEPUNKTER, KARAKTER OG FACILITETER
Fordelt langs kyststrækningen skal der ved støttepunkterne være repræsenteret et eller 
flere af følgende faciliteter:
• Badebådebro med mulighed for, at småbåde og kajakker kan lægge til. Bade og bå

debroerne vil ligeledes kunne være udgangspunkt for badning, svømmeundervisning, 
fiskeri, undervandsjagt og snorkling, sejlads og mange andre oplevelser.

• Badeponton, som placeres ude i vandet.
• Direkte adgang til vandet via trappe og evt. rampe – mulighed for vinterbadning.
• Træpromenade  50 – 100 m, som giver mulighed for ophold og også kan bruges til 

forskellige kreative aktiviteter, idræt, dans, teater musik m.v.
• Omklædningsmuligheder.
• Toiletter og rindende vand.
• Opholdsmuligheder – bænke/borde evt. med grillfaciliteter.
• Shelter i vandkanten til brug for overnatning.
• Grejbank.

AMAGER FÆLLED
Der etableres et støttepunkt ved det grønne areal nord for Slusehavnen. Placeringen af et 
sådan støttepunkt nord for Slusehavnen vil knytte an til en meget benyttet sti langs vandet, 
som er/bliver forbedret som led i det københavnske projekt, Havneringen – en sammen
hængende stirute til gang, løb og cykling rundt om hele havnen.

Støttepunktet kan etableres som en brygge på pæle eller flydende ponton, der muliggør 
ophold tæt på vandet, ophaling af kajakker og andre lette både, lystfiskeri m.v.
Beliggenheden vil både appellere til lokale borgere med dens placering på solsiden, frilufts
interessenter og besøgende, idet den ligger ved den internationale cykelrute (Berlin), og 
lige hvor stien til den kommende campingplads drejer af fra stien langs vandet. Støttepunk
tet har et betydeligt opland med dens helt tætte placering til byen. Støttepunktet adskiller 
sig fra de tre andre støttepunkter på ét område, idet der ikke må bades på grund af stærk 
strøm. Der er et badeanlæg på den anden side af vandet, som kan supplere støttepunktet.
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KALVEBOD FÆLLED
Etableringen af de tre blå støttepunkter på denne strækning, kan tage afsæt i de konstruk
tioner, der allerede i dag findes. Således vil de tre fugletårne, der findes på kyststrækningen 
ved Kalvebod Fælled skulle indgå i skabelsen af de nye støttepunkter.
De tre støttepunkter skal ses i sammenhæng med hinanden således, at de samlet, som 
udgangspunkt, kommer til at indeholde alle ovennævnte faciliteter. Detailplanlægningen 
vil afgøre fordelingen. 

Udgangspunktet bør være, at det nordligste støttepunkt syd for Kalvebodbroen og det 
sydligste nord for Hestefælleden er de støttepunkter, der bør have størst tyngde, og der
med flest faciliteter. Stien langs kysten ved Kalvebod Fælled benyttes om året af mere end 
140.000 cyklister og ca. 70.000 gående. De tre støttepunkter vil appellere til de aktive 
friluftsbrugere i naturparken samtidig med, at de vil tiltrække nye brugere med de op
holdsmuligheder og faciliteter støttepunkterne vil give. 

Støttepunkterne kommer også til at appellere yderligere til de lokale brugere. Der skal 
fortsat være grundlag for, at fugletårnene benyttes af fugleinteresserede med placeringen 
op til fuglereservatet. Støttepunkterne vil udover nye muligheder for rekreative aktiviteter 
også skulle kunne indgå i læringsprocesser og bidrage til udeskolelæring. Dette kan bl.a. 
ske i et samarbejde mellem skoler og naturvejledere samt med Den Blå Planet, hvor der 
sættes fokus på vandet som helt afgørende lokalt naturelement i Hovedstaden. Fælles for 
alle fire blå støttepunkter er, at de skal være et Naturrum for brugerne, der vender sig mod 
vandet, og som giver dem et attraktivt stop i naturparken.

Der skal gives nye muligheder til cyklister for at kunne parkere deres cykel. Og der skal i 
den rekreative infrastruktur langs kysten tages højde for samfærdsel for forskellige bruge
re, herunder eksempelvis cyklister og fodgængere, så forskellige interesser ikke kommer i 
afgørende konflikt med hinanden.

I forhold til den rekreative infrastruktur vil der også skulle være fokus på stisystemerne med 
henblik på, hvordan man kommer til og fra kysten, når man er på tur i naturparken. Projek
tet kan endvidere udbygges, så der tilføres yderligere faciliteter, der har mere direkte fokus 
på naturformidling og undervisning i forhold til børn og unge.
 
2.4  MÅLGRUPPE
Målgruppen er bred. Undersøgelser viser bl.a. at vand og bademuligheder trækker mange 
besøgende ud i naturen, og der er en villighed til at bruge tid på at komme til vandet. Ky
sten vil blive en større attraktion for lokalmiljøet i Ørestads boligområder og nærtliggende 
boligområder, som Urbanplanen, og den vil kunne trække nye brugere ”over vandet” fra 
Københavns Sydhavn og Hvidovre.

Borgere i Hovedstaden skal have mulighed for at komme ned til vandet langs kysten ved 
Naturpark Amager, og få nye rekreative oplevelser samt dyrke forskellige vandaktiviteter. 
Vandsport såsom kajak, langdistancesvømning og undervandsaktiviteter nyder bl.a. frem
me i disse år. Der skal skabes flere muligheder herfor. 
Det vil også være en attraktion for Hovedstadens gæster og turister, at der i Naturparken 
findes friluftsmuligheder, som retter sig mod vandet, og giver øget adgang hertil. Lokale 
beboere i København, Tårnby og Dragør kan bruge støttepunkterne som et tilbagevenden
de mål for ture og vandaktiviteter. Ligesom kyststrækningen fortsat vil være et sted, hvor 
den enkelte kan finde ro til fordybelse.
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Der kan ligeledes ske en målretning af disse aktiviteter mod grupper af brugere, som ellers 
ikke normalt benytter Naturpark Amagers muligheder. For børn og unge vil de fysiske ud
fordringer, der ligger i forskellige vandaktiviteter endvidere medvirke til at styrke en glæde 
ved friluftsliv, og dermed fremme deres sundhed.

Mange danskere kan i dag ikke svømme. Nyere undersøgelser viser, at hvert fjerde barn 
ikke får svømmeundervisning i skolen i dag. Tryghed ved vand og svømmeundervisning 
kan også målrettes børn og unge, som ikke er vant til at bade udendørs, da vandet her er 
lavt og roligt.

2.5  KOMMUNIKATION
For at nå flere brugere og nye målgrupper, som kan få glæde af kystens mange mulighe
der, skal der iværksættes en målrettet kommunikation herom. En sådan kommunikation, 
som bør indeholde moderne, digitale løsninger, vil  bl.a ske i tilknytning til naturparkens 
hovedindgange, men det bør også overvejes, hvordan der kan ske en eventuel formidling 
med baggrund i  enkelte blå støttepunkter, som også ved hjælp af digitale løsninger, og 
moderne og tidssvarende medier formidler natur – og friluftsmulighederne. Målgruppen 
her er både de aktive besøgende, men også nye gæster og turister samt skolebørn, hvor 
formidlingen kan blive en del af undervisningsforløb.

2.6  ANSVAR & SAMARBEJDSPARTNERE
Den overordnede styring af projektet varetages af styregruppen for Naturpark Amager, 
som består af repræsentanter fra Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør kommu
ner samt By & Havn.
 
Fonde som har medvirket til finansieringen af projektet kan vælge at indgå i en følgegruppe 
eller på anden vis blive en del af processen under projektets realisering.

Naturparkrådet, som repræsenterer en bred vifte af interessenter varetager en løbende 
rådgivende funktion.

2.7  BORGERINDDRAGELSE
Naturparkrådet for Naturpark Amager inddrages i udformningen af projektet, ligesom fri
villige og foreninger med særligt fokus på vandaktiviteter indgår i dette arbejde. Borger og 
interessentinddragelsen er afgørende i forhold til at sikre brugernes ønsker og behov i den 
konkrete planlægning og gennemførelsen af projektet. Der skal således i planlægningen 
også tages højde for, at der efter en idriftsættelse kan gøres erfaringer, som er vigtige at 
have med i en fortsat vision for brug af kysten. Planlægningen af de fire støttepunkter skal 
derfor give rum for nye ideer. Alt skal ikke være fastlagt på forhånd. Dette vil også styrke 
brugernes ejerskab til de forskellige initiativer, der vil blive gennemført langs kysten, og 
være en faktor i den løbende vedligeholdelsesstand af faciliteterne. Borgerinddragelsen er 
således en del af realiseringen af projektet fra start til støttepunkterne er etableret, ligesom 
frivillige vil blive søgt inddraget efterfølgende i driften af de fire blå støttepunkter.

2.8  PROJEKTETS FASER
Projektet indeholder fire faser.

FASE 1  UDARBEJDELSE AF PLAN
Der udarbejdes en plan for kystforløbet i forhold til etableringen af de fire støttepunkter. 
Som grundlag for denne plan, samt forskellige interessenters standpunkter, gennemføres 
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en interessentinvolvering med henblik på dialog om borgerforventninger og ønsker til den 
videre udvikling af rekreative muligheder langs kysten. Planen skal indeholde en oversigt 
over de friluftsfunktioner, der skal være langs kysten, og fordelingen mellem de fire blå støt
tepunkter. Der skal ske en hierarkisering af udbuddet af faciliteter knyttet til støttepunkter
ne. I tilknytning hertil udarbejdes ligeledes et koncept for de forskellige konkrete faciliteter, 
der skal understøtte et ensartet, identitetsskabende design samt sikre en høj kvalitet og 
robusthed i udformningen. Kravspecifikation udarbejdes.

Der foretages eventuelt indbudt licitation (evt. arkitektkonkurrence) mhp. udarbejdelsen af 
plan og design af faciliteter. 

Det vil være en naturlig opgave bl.a. at tilrettelægge borger og interessentinddragelsen 
som baggrund for helhedsplanen, koordinere myndighedskontakter,  udarbejde kravspeci
fikation  ift. udbud (evt. arkitektkonkurrence) om plan og design.

Resultatet af fase 1 er,
•  at der foreligger en plan for kysten,
• at der er afholdt udbud (evt. arkitektkonkurrence) med henblik på udarbejdelsen af 

planen,
• at der er designet konkrete faciliteter,
• at borgerinddragelsesprocessen er iværksat.

Fase 1 forventes at strække sig over 9 – 12 måneder.

FASE 2  BESLUTNING OM BLÅ STØTTEPUNKTER  
På baggrund af helhedsplanen besluttes det, hvilke konkrete faciliteter der skal etableres, 
som blå støttepunkter, og hvor deres placering skal være. Der træffes således beslutning 
om, hvor der bl.a. skal etableres badebådebroer, grejbanker, badepontoner, toiletter, shel
tere  o.s.v. I forbindelse med den konkrete placering af forskellige faciliteter skal det også 
besluttes, hvorledes de kan være med til at gøre kysten til et mere sammenhængende 
forløb. 

Der træffes ligeledes beslutning om tilpasning af selve kyststien, så den både tilpasses de 
flere brugere, der kommer med øget brug af den samlede kyst, og forskellige formål med 
færdslen på stien. Det besluttes også, hvorvidt den rekreative infrastruktur, som fører til 
og fra kysten kan udbygges, så den understøtter, at et af målene med en tur i Naturpark 
Amager er at komme ud til kysten. Stier skal vise vej og medvirke til, at selve turen til kysten 
også bliver et mål i sig selv.

En etapevis hensigtsmæssig realisering af planen besluttes.

Workshop med borgere og interessenter afholdes med henblik på at sikre ejerskab og en
gagement.

Myndighedsbehandling gennemføres. Heri indgår, hvilke forhold der kræver dispensation 
fra Fredningsnævnet samt hensyn til kyst – og strandbeskyttelsen.

Resultatet af fase 2 er, 
• at er er truffet beslutning om, hvilke faciliteter og blå støttepunkter, der skal etableres 

og hvor de skal placeres,
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• at der på baggrund af ovenstående konkrete valg udarbejdes udbudsmateriale og ud
bud gennemføres til projektleder og projektering

Fase 2 forventes at tage ca. 5 måneder.

FASE 3  PROJEKTERING OG UDBUD
Projektering gennemføres på baggrund af ovenstående. Konsulent udarbejder detailprojek
tering og kravspecifikation ift. udbud. Der gennemføres herefter udbud mhp. det konkrete 
byggeri af de valgte blå støttepunkter. Det kan evt. besluttes at gennemføre flere udbud af 
projekteringsopgaven, som målrettes en etapevis gennemførelse af helhedsplanen. 

Efter udbud af anlægsopgaven indgås kontrakt med entreprenør(er), bygherrerådgiver, 
projektleder, fagtilsyn mv. i forhold til den konkrete gennemførelse af helhedsplanen, eller 
dele af den.

Løbende borger – og interessentinddragelse.

Resultatet af fase 3 er, 
• at projektering og udbud er gennemført, så den konkrete realisering af projektet kan 

igangsættes.

Fase 3 forventes at strække sig over ca. 6 måneder.

FASE 4  BYGGERI AF FORSKELLIGE BLÅ STØTTEPUNKTER - PROJEKTET I DRIFT
Byggeproces iværksættes. Blå støttepunkter etableres og tilpasning af rekreativ infrastruk
tur gennemføres. Kommunikation om Naturpark Amager og kyststrækningens mange mu
ligheder gennemføres, så flere borgere i Hovedstaden får kendskab til de nye initiativer, der 
er taget med gennemførelsen af projektet om blå støttepunkter ved Naturparkens kyst.

Det samlede projekt afsluttes og idriftsættes ved udgangen af 2019.

Resultatet af fase 4 er, 
• at de blå støttepunkter og understøttende rekreativ infrastruktur er etableret,
• at projektet afsluttes, og overgår til drift.

Fase 4 forventes at strække sig over 12 måneder

2.9  SAMLET ØKONOMI
Den samlede økonomi estimeres til 51 mio kr.
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SOCIAL DIMENSION

3.1  PROJEKTBESKRIVELSE
I Naturpark Amager ønskes der at skabe bedre rammer for, at befolkningen kan opleve og 
bruge naturområdet, således at langt flere vil få glæde af området. Som led heri foreslås det 
at skabe flere nye attraktioner i området og at gøre det mere tilgængeligt. Et delprojekt heri 
er opførelsen af en ny hovedindgang ved DR Byen metrostation.

Med en række almene bebyggelser i området og Urbanplanen som en af de nærmeste 
naboer til den nye hovedindgang, ses et stort potentiale i at udvikle og afprøve Naturpark 
Amagers mange udfoldelsesmuligheder i relation til de udsatte boligområder og deres be
boere. Her vil målgruppen være bred, men dog med særlig vægt på børn, unge, yngre 
voksne og familier.

Bikubenfonden ansøges særskilt om midler til et projekt om at øge udbyttet af naturpar
ken i nærområdet ved at udvikle kompetencer hos henholdsvis områdets voksne og unge, 
således at de kan skabe aktiviteter for en bredt favnende målgruppe. Områdets voksne 
beboere uddannes og rådgives til at gennemføre aktiviteter i Naturpark Amager og herved 
tiltrække beboere i området til at bruge naturparken. Unge fra området tilbydes fritidsjobs 
i naturparken for derved at skabe opmærksomhed om tilbuddene, især hos yngre målgrup
per, samt selv opnå positive relationer til den øvrige befolkning i området.

Disse indsatser kan ikke stå alene. Der er brug for både at formidle naturparkens mulig
heder til målgruppen udenfor naturparkens almindelige kommunikationskanaler gennem 
målrettet og nyskabende kommunikation og at fremme dem fysisk ved at udvikle aktivi

BILAG 3.
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teter og faciliteter i naturparken, der kan understøtte den sociale indsats for udbredelse til 
nye brugere fra de socialt udsatte områder/samfundsgrupper. Denne projektbeskrivelse 
rummer alle delprojektets elementer, inkl. en beskrivelse af det hos Bikubenfonden ansøgte 
projekt.  

Med dette delprojekt skal der findes løsninger på flere udfordringer i forhold til at få oven
nævnte målgruppe til at bruge Naturpark Amager mere end i dag. Der er for mange ikke 
meget incitament til at besøge området, for der mangler kendskab til områdets mulighe
der eller de svarer ikke til de behov og præferencer, som målgruppen har. 

Generelt er der ikke megen viden om socialt udsatte gruppers, herunder minoriteters, brug 
eller ikkebrug af naturområder. Men det vurderes, at Naturpark Amager har et potentiale 
for at være en socialt integrerende og personligt berigende attraktion i nærområdet, som 
i dag er delvis uforløst. Projektets svar er både at give flere gode grunde (socialt, oplevel
sesmæssigt, sundhedsmæssigt) til at bruge Naturparken, og udvikle og kommunikere dens 
muligheder.

Projektet foreslås gennemført i tre sideløbende spor bestående af hhv. sociale aktiviteter, 
kommunikation og fysiske anlæg.

SOCIALT AKTIVITETSSPOR 
Friluftsaktiviteter gennemført af frivillige voksne fra Urbanplanen og oprettelse af fritids
jobs til unge som naturformidlere og naturplejere i Naturpark Amager. (særskilt ansøg
ning til Bikubenfonden samt kommunal medfinansiering). Der gennemføres en række fri
luftsaktiviteter af frivillige voksne i området, til beboere fra det udsatte byområde og den 
omgivende by med afsæt i de faciliteter der opføres ved nye hovedindgange til Naturpark 
Amager. Parallelt hermed uddannes og ansættes udsatte unge fra området som naturfor
midlere og naturplejere i naturparken. 

KOMMUNIKATIVT SPOR 
Synlig, bred og direkte kommunikation af naturparkens tilbud (finansiering som del af den 
samlede ansøgning). Kendskabet til aktiviteter og faciliteter i Naturpark Amager udbredes 
med både bred og mere direkte kommunikation på såvel de etablerede kommunikations
platforme i forhold til beboerne i området og de nærmeste naboer f.eks. beboerblade, op
slag, brug af institutioner/skoler, facebookgrupper, flyers og indslag i lokalpresse, som via 
nytænkende kommunikation, der udvikles i projektet. Det kommunikative spor skal også in
deholde løbende erfaringsopsamling og evaluering med henblik på optimering af effekten 
og på læring i forhold til kommunikation af natur og friluftsliv andre steder i Naturparken.

FYSISK/ANLÆGSMÆSSIGT SPOR 
Anlæg der særligt understøtter aktiviteter for målgruppen af potentielle brugere fra socialt 
udsatte grupper (finansiering som del af den samlede ansøgning). Anlæg og udstyr i natur
parken, navnlig omkring ny hovedindgang ved DR Byen metrostation, der udvikles særligt 
med fokus på og i samspil med målgruppen. Udgangspunktet er faciliteter, ændringer af 
rammerne mv., som målgruppen finder væsentlige for at gøre det attraktivt og trygt at 
bruge naturparken, som f.eks. omklædningsfaciliteter, opbevaring af udstyr, fleksible op
holdsmuligheder mv. men også egentlige attraktioner som f.eks. naturværksted, faciliteter 
til særlige friluftsaktiviteter og lignende.
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3.2  PROBLEMSTILLING
Den nordlige del af Naturpark Amager ligger tæt på Urbanplanen (et af Københavns største 
almene boligområder) og en række andre områder præget af sociale og ressourcemæssige 
udfordringer. Nærheden til naturen kunne være et bidrag til en positiv udvikling og øget livs
kvalitet for områdets beboere, men det er vurderingen, at dette i for ringe grad er tilfældet.

Naturparken er ikke udviklet med særligt fokus på at imødekomme grupper, der er usikre 
eller fremmede overfor naturoplevelser. Dens rammer, indhold og faciliteter samt forvent
ninger til adfærd mv. er ikke tydeligt formidlet og kan være svære at afkode. Reguleringen 
af naturparken i form af fredninger mv. tager også udgangspunkt i, at naturoplevelser og 
friluftsmuligheder er tilgængelige for alle og umiddelbart selvforklarende, om end dette 
ikke kan tages for givet for alle grupper af borgere.

Andelen af beboere i udsatte byområder, der dyrker organiseret idræt i en forening udgør 
kun halvdelen af landsgennemsnittet (LOA, Idræt i udsatte byområder). En undersøgel
se gennemført i Urbanplanen viser, at kun hver ottende af de adspurgte er frivillige i en 
forening, mod landsgennemsnittet hvor hver tredje er frivillig (Beboerundersøgelse, den 
boligsociale helhedsplan, samt Den frivillige sektor i Danmark, SFI). Generelle studier af 
befolkningens brug af naturområder viser en overrepræsentation af udsatte borgere og 
minoriteter blandt de grupper, der sjældent eller aldrig bruger naturområder. Samtidig er 
disse grupper svagt repræsenteret i organisationer, råd mv., som øver indflydelse på rekre
ative områders udformning, naturformidling, facilitetstilbud mv.

Det positive afkast som samvær og netværk giver, som deltagelse i organiseret/selvorga
niseret idræt og foreningsliv på tværs af baggrunde, samfundslag og orienteringer, savnes 
derfor hos en større andel af områdets beboere, herunder også børn og unge. Og de op
levelser, sundhedsmæssige effekter og nye kompetencer, som brugen af naturen kan give, 
nyder heller ikke den udbredelse til alle befolkningsgrupper, der var målet med at udpege 
de store områder til rekreation og natur. 

Flere unge i udsatte boligområder end i den øvrige omkringliggende by har forældre langt 
fra arbejdsmarkedet. Fritidsjob har en markant samfundsintegrerende effekt, og det er sig
tet at give arbejdet med naturen den dobbelte funktion at øge den enkeltes kompetencer 
(og dermed senere jobmuligheder) og at uddanne gruppen som repræsentanter for en ny 
tilknytning til naturen, der får vægt og afsmittende effekt ved at være et lønnet fritidsjob 
(som er eftertragtet blandt målgruppen af unge). 

Fordi den eksisterende viden om samspillet mellem naturen og udsatte grupper med en 
lavere brugsfrekvens er begrænset, vil dette delprojekt få en vis ”laboratoriekarakter”. Der 
trækkes på allerede igangværende projekter i skoler, institutioner, boligområder (med Ur
banplanen som den primære), organisationer mv., men der vil også være behov for at be
nytte nye og uformelle metoder for at finde nytænkende og fordomsfrie løsninger, der kan 
fremme den sociale dimension af naturparken.

3.3  INDHOLD
Såvel en ny hovedindgang til Naturpark Amager ved DR Byen metro som de øvrige hoved
indgange og de mest bynære nye støttepunkter på kysten har potentiale til samspil med 
nærliggende områder med mange socialt udsatte borgere. F.eks. bor ca. 3.000 af Urbanpla
nens beboere indenfor 5 minutters gang fra den nye hovedindgang. Studier viser, at grønne 
områder har mange af deres hyppige brugere indenfor denne afstand. 
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I Naturpark Amager er der god plads og mulighed for at gennemføre en række aktiviteter. 
Disse kan både gennemføres af den enkelte med en række positive sundheds og oplevel
sesmæssige effekter som følge, og i større grupper på tværs af baggrund, samfundslag 
og levevis med en yderligere samfundsgavnende og tryghedsfremmende effekt med øget 
social kapital og kompetence som resultat. 

SOCIALT OG KOMPETENCERETTET SPOR 
Med ansøgning til Bikubenfonden søges der støtte til en proces fra 2016 – 2019. Den gen
nemføres for to forskellige målgrupper i det udsatte byområde. Voksne opkvalificeres som 
frivillighedsguider så de kan gennemføres frivillige aktiviteter for en bred målgruppe i Na
turpark Amager, og unge tilbydes fritidsjobs som naturplejere og naturguider. 

Der gennemføres en række friluftsaktiviteter med afsæt i de faciliteter der opføres ved nye 
hovedindgange til Naturpark Amager. Der beskrives og gennemføres et skræddersyet ud
dannelsesforløb for frivillige voksne fra Urbanplanen, der lærer at gennemføre friluftsaktivi
teter for flere aldersgrupper i Naturpark Amager. I forlængelse af uddannelsesforløbet ydes 
rådgivning om opstart af foreninger mv., der sikrer at friluftsaktiviteterne enten kobles på 
allerede eksisterende foreninger eller overgår til en nyetableret forening, hvilket øger den 
sociale kapital i Urbanplanen. 

Aktiviteter kunne være:
• Samling af svampe, bær, frugter, nødder, botanisk læring mv
• Yoga, meditation, mindfullness, tai chi
• Løb, forhindringsløb, mountainbike, crossfit
• Børnelege, drageflyvning, gemmelege
• Fester, fællesspisning og sociale aktiviteter i naturen
• Modelfly, fjernstyrede biler

Udsatte unge ansættes i fritidsjobs op til 5 måneder og gennemfører i forbindelse hermed 
et skræddersyet uddannelsesforløb som naturformidlere under vejledning og ledelse af en 
ekstern operatør, og som naturplejere under vejledning og ledelse af både en ekstern ope
ratør og Teknik og Miljøforvaltningen. Når områdets unge opkvalificeres og agerer som 
naturformidlere øges den sociale kapital og de unge får et anderledes omdømme i om
verdenen end blot at være udsatte unge, men snarere en reel ressource i nærområdet og 
for naturparken. Ansættelsen som naturvejledere kan ske med udgangspunkt i nyopførte 
hovedindgange til Naturpark Amager og i den bemandede legeplads Bondegården i Urban
planen.

Den 4årige proces ses som udviklings og implementeringsfase, og målsætningen er at en 
række af aktiviteterne herefter vil kunne være selvkørende. De nye aktiviteter fastlægges 
løbende efter igangsætning af processen. Det er væsentligt at udføre en kortlægning af ek
sisterende foreningers, institutioners og andre gruppers aktiviteter i nærområdet, således 
at de nye aktiviteter kan drage nytte af erfaringerne, skabe samarbejder og blive nye tilbud 
snarere end konkurrenter til eksisterende.

KOMMUNIKATIVT SPOR
Der igangsættes sideløbende et kommunikationsspor i perioden 20162019, der har til 
formål at aktualisere Naturpark Amager for målgruppen. Kommunikationen ligger som 
supplement til den overordnede kommunikation for Naturpark Amager, og målrettes 
yderligere til målgruppen i det udsatte byområde. Kendskabet til aktiviteter og faciliteter i 
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Naturpark Amager udbredes med både bred og mere direkte kommunikation på de kom
munikationsplatforme, som er etableret til beboerne i området og de nærmeste naboer fx 
beboerblade, opslagstavler, facebookgrupper, flyers og indslag i lokalpresse.

FYSISKE/ANLÆGSMÆSSIGT SPOR
Det fysiske/anlægsmæssige spor igangsættes sideløbende med de to øvrige spor, men ud
bygges over en årrække i sammenhæng med udviklingen af hovedindgange til Naturpark 
Amager. Anlæggene understøtter målgruppens brug af området generelt og de i projek
tet igangsatte målrettede aktiviteter, så der skabes optimale rammer for deres udbredelse 
også efter projektets afslutning. De fysiske anlæg skal ses som udvidelser af de tilbud, der 
hører til delprojektet hovedindgange, men som her har en særlig målgruppe for øje, herun
der de sjældne brugere og ikkebrugere af området. Deres behov skal kortlægges som del 
af projektet, men der kan allerede nu peges på behov for bedre kommunikationsværktø
jer, der tydeliggør tilbud og skaber overskuelighed, på tryghedsfremmende ændringer, på 
opholds og aktivitetsmuligheder for større grupper og på bygningsmæssige rammer for 
natur og friluftstilbud til børn og unge. 

3.4  LOKALITET
Projektet knytter sig fysisk til den nordlige del af naturparken og især til området omkring 
en ny hovedindgang til Naturpark Amager ved metrostation DR Byen. Her vurderes mål
gruppen at være stærkest repræsenteret og der er aktiviteter i området, som kan være 
med til at bygge bro (den bemandede legeplads med dyr i Urbanplanen, Bondegården, 
naturskolegård på Islands Brygge Skole, bi og byhaveprojekt mv.). Bondegården ses som et 
oplagt hvervested for aktiviteter i Naturpark Amager. Både projektets friluftsaktiviteter og 
fritidsjobs omkring naturformidling kan med fordel anvende Bondegården som et udgangs
punkt og bevæge sig herfra til Naturpark Amager.

3.5  MÅLGRUPPE
Projektet henvender sig bredt til socialt udsatte grupper og minoriteter, idet der tages ud
gangspunkt i beboere i Urbanplanen og lignende bebyggelser samt i skoler, institutioner 
mv. i området. Samtidig vil det henvende sig mere bredt til andre borgere, som bor i lo
kalområdet. Erfaringerne med inddragelse af personer i gruppen af sjældne brugere og 
ikkebrugere kan også udbredes til andre dele af naturparken. 

Frivillighedsguideuddannelsen tilbydes til voksne fra nærområdet i og omkring Urbanpla
nen, som ønsker at kunne gennemføre frivillige aktiviteter for medborgere i området, men 
som har brug for et skub til at kunne gennemføre aktiviteterne. 

En særlig målgruppe for projektet er udsatte unge i Urbanplanen, som er isoleret i forhold 
til job og uddannelse, og som af nogle beboere og naboer til Urbanplanen ikke ses som en 
ressource, men som en potentielt utryghedsskabende gruppe. En særlig indsats for denne 
gruppe kan således også øge andre potentielle brugeres tryghed ved at bevæge sig områ
det i og omkring naturparken.

3.6  ANSVAR OG SAMARBEJDSPARTNERE
Københavns Kommune har hovedansvaret for både projektets sociale/uddannelsesmæssi
ge, kommunikationsmæssige, og fysiske/anlægsmæssige spor. Projektledelsen skal koor
dinere aktiviteter og inddrage ressourcepersoner fra relevante eksisterende foreninger og 
lignende til gennemførelse heraf. Projektledelsen forestår ligeledes formidling om aktivite
terne med henblik på at opnå tilslutning blandt beboere både i Urbanplanen og omkring
liggende områder. 
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Projektledelsen skal etablere et struktureret samarbejde med Helhedsplanen ”Partnerska
bet” i Urbanplanen samt det professionelle lag af repræsenteret i Tryghedspartnerskabet 
Amager bestående af familierådgivere, gadeplansmedarbejdere, SSP og lokalpoliti. Dette 
kan bidrage til bred kontakt til personer der repræsenterer målgruppen, bl.a. med hen
blik på at sikre inddragende processer. Samarbejde med Bondegården i Urbanplanen kan 
omhandle friluftsaktiviteter på tværs af landbrug og natur, rekruttering af frivillige og evt. 
som mødested for naturformidling. Beboerne i og omkring Urbanplanen, frivillige og inte
resseorganisationer samt skoler og institutioner er centrale for at få udviklet en forbindelse 
mellem målgruppen i nærområdet og Naturpark Amager, som kan føre til, at de beboere, 
der ikke bruger Naturparken i dag, fremover i højere grad får lyst til at bruge Naturpark 
Amager. Eksisterende netværk skal derfor inddrages. Naturparkrådet indgår også i samar
bejdet herom.

Der pågår i dag et stort arbejde for at skabe positiv udvikling i Urbanplanen. Erfaringer og 
kontakter fra den boligsociale indsats (Partnerskabet), fra den igangværende udviklings
plan i Urbanplanen (frem til 2020) og fra Tryghedspartnerskabet Amager (kommunale for
valtninger, politi, SSP, gadeplansmedarbejdere og Boligselskabet m.fl.) med fokus på at ska
be øget tryghed i området og at mindske kriminaliteten, skal indgå og udnyttes optimalt. 

De aktivitetsspor der beskrives i ansøgningen ligger i tydelig forlængelse af, og kan kob
les på og koordineres med andre, allerede eksisterende, aktiviteter og indsatser i den bo
ligsociale helhedsplan og Tryghedspartnerskabet Amager.

3.7 TIDSHORISONT
Projektforløbet opdeles i følgende faser:
1) Indledende udviklingsfase hvor projektets rammer, udformning og mål fastlægges 

samt samarbejdsrelationer etableres. Her afklares også hvilke aktiviteter og fysiske æn
dringer mv., der er behov for. Dette kan gennemføres på ca. 6 måneder. 

2) Den faglige uddannelsesdel og kommunikationsprojektet, der løber parallelt med det 
samlede projekt, igangsættes på dette tidspunkt. Den forventes at løbe fra 20162019, 
hvorefter det skal være selvkørende og forankret i eksisterende foreninger og samar
bejder i området.

3) De synliggørende og kommunikerende indsatser i nærområdet med visuelle elemen
ter, skiltning og informationsstandere iværksættes i umiddelbar forlængelse af den ind
ledende udviklingsfase. 

4) Endelig vil de fysiske faciliteter og anlæg, som udviklingsfasen har peget på, blive pro
jekteret og realiseret. Den konkrete udførelse af projektets fysiske anlæg forventes 
gennemført på ca. 1218 måneder.

3.8 ØKONOMI
Uddannelse af frivillige til gennemførsel af aktiviteter i Naturpark Amager forventes at ske 
gennem Bikubenfondens uddannelsesprogram (Svanninge Bjerge) som frivillighedsguides. 
Den faglige uddannelsesdel, rettet mod naturformidlings og naturplejekompetencer hos 
unge, forventes til dels at kunne ske igennem Bikubenfondens uddannelsesmodel og gen
nem Københavns Kommune.  

I alt forventes det at 20 udsatte voksne og op imod 48 udsatte unge deltager i projektet og 
får uddannelse og erfaring med naturformidling, som vil give dem nye kompetencer til at 
sprede viden om Naturpark Amager og mulighederne for at benytte naturområder til deres 
netværk, således at flere vil få gavn af den natur der ligger tæt op ad deres lokalområde, 
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samt forbedre deres muligheder for at få job fremover. Projektets gennemførelse i perioden 
20162019 indebærer en samlet finansiering på 1 mio. kr. Der er ikke afklaret en endelig 
uddannelsesmodel og omkostninger herfor med Bikubenfonden.

Ansættelsen af unge i fritidsjobs som naturplejere og naturformidlere forventes at ske i Kø
benhavns Kommune. Lønmidler til fritidsjobs samt administration heraf vil blive finansieret 
af Københavns Kommune, og udgør ca. 15.000 – 25.000 kr. pr. ansættelsesforløb (alt efter 
den unges alder). 

Med 4 kontinuerlige, overlappende fritidsjobstillinger til unge som hhv. naturplejere og na
turformidlere om året (dvs. 12 årlige ansættelser), udgør den samlede proces over 4 år op 
til 1,2 mio. kr.

Kommunikationssporet, hvor der laves målrettet og nytænkende kommunikation med ud
gangspunkt i lokale behov, ressourcer og medier i det udsatte byområde, vurderes at kunne 
fungere i forlængelse af den formidling der skal ske i Naturpark Amager generelt. Indsatsen 
vurderes at udgøre 0,5 årsværk, og vil i den fireårige periode, processen løber over, udgøre 
samlet 1,2 mio. kr. 

Det fysiske/anlægsmæssige spor konkretiseres af den inddragende proces med målgrup
pen, og det vil potentielt skulle have en økonomisk ramme, der muliggør reelle forbedrin
ger, som imødekommer målgruppens særlige ønsker og behov, inkl. anlæg til brug for en 
målrettet og tilpasset formidling. Det vil også være relevant at anvende en del af økonomi
en til en dokumentation og evaluering, der bidrager til at opbygge ny viden på området.

De overordnede fysiske rammer, hvori den sociale dimension af Naturparken udvikles og 
udspiller sig, vil være del af delprojektet hovedindgange (som er beskrevet i særskilt del
projekt), men indhold som særlige faciliteter, en dedikeret tryghedsskabende udformning, 
særligt målrettet naturformidlings og friluftsudstyr vil være del af den sociale dimension. 
Her vurderes der at være behov for ca. 2,5 mio. kr.

3.9  SAMLET ØKONOMI
Den samlede økonomi estimeres til knap 5 mio kr.
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NATURPARK AMAGER NYE MULIGHEDER 
Naturpark Amager er et enestående område ved København med tilbud om natur og friluftsliv for 
et stort befolkningsunderlag. Et partnerskab bestående af Københavns, Tårnby og Dragør kommuner 
samt By & Havn og Naturstyrelsen har de senere år investeret betydelige kræfter og økonomi i drift 
og udvikling af naturparken. Med projektet NATURPARK AMAGER – NYE MULIGHEDER øges 
ambitionerne. Med udgangspunkt i tre fokusområder – hovedindgange, blå støttepunkter og social 
dimension – lægges op til en målrettet indsats for bedre adgangsforhold og bedre brugerfaciliteter i 
det unikke naturområde.




