


Overgangen mellem

Klyden er en at de mange
træk- og ynglefugle. der kan
opleves i Naturpark Amager.
Her på Amager Kofoeds
enge.

Fotograf Martin Rivero

Forside:
Fra Dæmningen mod nord
øst med udsigt til Ørestad.

by og natur
Overgangen meflem by og natur står skarpt

omkring Naturpark Amager - og det skal

den blive ved med. Den skarpe kant skyldes

til dels. at arealet er kulturskabt ved indvin

ding og dræning. og til dels at forsvaret har

haft arealet i en lang periode. Disse forhold

har givet en unik natur med flade sletter og

selvsået skov. Den skarpe kant gør, at man

ser og mærker forskel på, om man er i eller

udenfor Naturpark Amager.

Overgangen mellem byen og naturen ved

Naturpark Amager er varierende. Mod

vest består overgangen af vand, mod syd

I Dragør af skov og strandenge, mod øst I

Tårnby at villakvarterer og i København af

Ørestads Boulevard og mod nord at vildnis

præget at nyttehaver og små uigennem

skuelige stier bag ved hvilke Hovedstaden

ligger. Yderligere er kanten det meste at

vejen rundt suppleret med et trådhegn. Kort

sagt: Det kan være svært at se, at her ligger

et stort og attraktivt rekreativt område.

Der er mennesker bag
Uanset hvad overgangen mellem by og

natur består af, er der mennesker bag.

Mange mennesker.

I Københavns Kommune bor der mere

end en halv million mennesker. Tager man

Naturparkens nærmeste naboer med,

bor der omkring 3/4 million mennesker. I

Region Hovedstaden bor der 1,7 millioner

mennesker. Der er omkring 8 millioner tu

ristovernatninger om året i København. Og

der er knap en halv million arbejdspladser.

Til trods for det store antal mennesker, der

dagligt er i området, er der få, der benytter

Naturpark Amager.

Både i København og Hovedstadsområdet

som helhed forventes indbyggertallet at

vokse fremover. Alene i Ørestad Syd vil der

ske en næsten eksplosiv udvikling i bolig

byggeriet med skabelsen at omkring 5.000

nye boliger i de kommende år.
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Overgangen mellem by og natur er

skarp i Naturpark Amager. Her rejser

8-tallet sig i en skarp lodret kant.
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Ved overgangen mellem by og natur er der tale om såvel
fysiske sociale såvel som psykologiske barrierer.
Overgangen mellem by og natur må gerne inspirere til
anvendelse og byde indenfor.

Overgangen mellem by og
natur skal indbyde til brug
Natur er godt for mennesker. Undersøgel

ser viser, at ophold grønne omgivelser, ja

selv bare at se på grønt, øger menneskers

velvære og fysiske tilstand.

Den skarpe overgang mellem by og natur

skal blive, men naturen kan “vokse” ind i

byområderne med positive effekter til følge.

Et eksempel herpå er under etablering i

Arenakvarteret i Ørestad Syd.

I fremtiden er der måske etableret tydeligere

indgange til Naturpark Amager, hegnet kan

være mindre tydeligt eller helt væk, og der

er måske skabt ledetråde i byområderne,

der fører én til Naturpark Amager.

Indgange
Antallet af Naturpark-brugere skal øges,

gerne markant. De mange indgange er hver-

ken tydelige eller entydige. Overgangene

kan udvikles så de trækker besøgende ind.

Naturpark Amager har potentielt mulighed

for mange flere besøgende, og der er plads

til en mere divers sammensætning af besø

gende. Overgangen mellem by og natur har

betydning for, hvem og hvordan man bliver

budt indenfor.

Andre typer friluftsaktivteter
til Naturpark Amager
Med sin unikke natur er Naturpark Amager

et oplagt undervisningssted - fra de små

klasser til universiteterne. Er det nemt at

komme til og er faciliteterne attraktive og

moderne vil der i fremtiden være endnu

større mulighed for at naturen vil kunne

fungere som et undervisningslokale, der kan

medvirke til at gøre naturfagene attraktive.

Med mange store, videnstunge virksom-

heder tæt på, kan Naturpark Amager være

udviklingsmagnet for nye arbejdsformer til

gavn for virksomheder og samfund. Den

nære placering vil i fremtiden kunne indgå

i virksomheders nye arbejdsformer og

give muligheder for anderledes innovative

miljøer.

Med sin unikke bynære placering vil Na

turpark Amager blive besøgt af nye typer

brugere, nemlig virksomhedernes ansatte.

Naturpark Amager vil kunne udvikle sit til

bud til også at være laboratorium for natur

forbindelser med virksomhedernes kreative

og innovative arbejde.
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Drøftelser i Tænketanken
Med fokus på vigtigheden af overgangens

rolle rejser der sig en række spørgsmål, som

kan indgå i tænketankens drøftelser:

. Der skal skabes tilgærigelighed. så det

er lettere for den enkelte at komme til

Naturpark Amager Hvordan kan udforrn

nrrigen at overgangen mellem by og natur

bjælpe mennesker på vej ind i Naturpark

A mager?

. Skal der etableres flere indgange, eller

skal de eksisterende indgange udformes

anderledes. så folk let ser en abning og de

mange muligheder?

. Ndr man betragter Naturpark Amagers

kant til de forskellige bymiljøer. så handler

det om at skabe (mere) at den synergi,

der allerede består Hvordan kari faci

liteter i bykanten, således understøtte

oplevelsen og brugen at Naturparkeri? Og

omvendt, hvordan kan naturen og dens

muligheder gøre livet og mulighederne i

byen mere berigeride?

• Hsordan kan Naturpark Amagers natur

blive trukket ind i byen?

Kanten mellem strandenge paracelhuse

vendt mod syd og med Køge Bugt i bag

grunden.
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. Overgangen mellem by og natur er også

en overgang mellem de rnaige tacilite

ter i byen og princippet ngen eller få

facitteter Naturparken. og vU det skulle

signaleres ved indgangene?

. H\ilke faciliteter er der brug for Natur

park Amager eller selve overgangen

mellem by og natur for at understøtte

synergien mellem by og natur til gavn for

brugerne Er der særlige friluftsaktiviteter

der bør under støttes?

. Naturpark Amager kan blrve Hovedstads

onirådets største klasselokale. men det

kræver en ‘bro” fra klasselokalet til Natur-

parken. Hvordan laver vi den? Hvordan

skaber vr lærrngssrtuationerne som dan-

ner bro mellem skolen og Nrturparken?

• Hvordan kan virksomheder bruge frrrum

met til at udvikle innovatrve løsrirnger

hvor dan over vrrides prdktiske såvel som

psykologiske barrrerer?

• Hvilke iridsatser skal der derfor fokuseres

på for at udnytte de muligheder kanten

mellem by og natur giver pg samtidig

mindske nogle at de barrrerer selvsamme

afgrænsning rndeholder i dag?

Ørestad City set mod goitbaben mod

sydøst.
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Overgangen mellem by og natur er
skarp, og det kan være vanskeligt at
vide, hvor man ‘går ind’ i Naturparken.
Asger Jorns allé mod vest og i retning
mod Naturpark Amager.
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