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Rekreativ
infrastruktur
- en verden af muligheder

Ser man ud over Naturpark Amager ved

Kalvebod Fælled falder ens tanker et på,

at Fælleden minder om landskabet ved de

flade og Iavvandede tjorde i Vestjylland. Det

betyder store vidder og høj himmel. Det

er et smukt og imponerende landskab og

er en anderledes oplevelse, end den man

ellers møder i andre grønne områder tæt

på Hovedstaden. Naturparken byder også

på mange andre naturperler; strandenge i

syd, den østvendte kyst, Kongelunden og

Pinseskoven for at nævne nogen at dem.
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Ræve forekommer
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jordrugende fugle.
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Naturen i Naturpark Amager er for det meste

velplejet, og naturarealerne har aldrig været

sprøjtet og gødet. Inddæmningen og den et-

terfølgende brug til militære formål har præget

landskabet, herunder også vej- og stianlæg.

Udformning at rekreativ infrastruktur
Intrastruktur knytter sig begrebsmæssigt til

blandt andet veje, stier, belægninger, belysning,

skiltning, installationer og andet inventar. Intra

strukturen betyder meget for, hvor og hvordan

man færdes. Rekreativ intrastruktur knytter sig

til, hvordan intrastrukturen byder på mulighe

der for rekreation, hvad enten det er til ro og

tordybelse eller fysisk udfoldelse

Befolkningen i Danmark er præget at et

moderne liv med et relativt stillesiddende

stresset hverdagsliv. Vi ved, at mennesker

opholder sig mindre i naturen i dag end tidlL

gere, og tendensen ser ud til at fortsætte. Vi

ved også, at det ikke er en sund hedsmæssig

god udvikling.

Intrastrukturen i Naturpark Amager er præ

get at de lange lige stræk. På de 3500 ha

er der 135 km veje og stier, heraf er 30 km

asfalteret. Få at de grusbelagte strækninger

har “intim-præg”. Kun tæt på de mest bynære

indgange er der tiltag i form at mere snoede,

intime strukturer.

På blød astalt kan man som cyklist eller

rulleskøjteløber føle trang til at suse at

sted, at “give den gas”. Er belægningen

grus eller lignende, bliver tempoet et

andet, og man sætter oftest farten ned.

Er stien placeret som board-walks ud i

terrænet, vil det invitere til mere ophold

og gåture i naturen.



Belægningstypen påvirker ikke kun bruge-

rens hastighed. Overgangen mellem stien

og naturen føles også forskelligt afhængigt

af, hvor skarpt kanten fremstår. Er der grøft

eller hegn, bliver man “tilskuer til” snarere end

“bruger af’ naturen.

Man kan ikke skære Naturpark Amager over

en læst. Kongelunden er med sine knap

200 år fra anlæggelse at skov ikke åben

og sletteagtigt. Og den sydligste strækning

til og fra Dragør er præget af strandenge

og tilgængelige østvendt kyst, der er

en sjældenhed nær Hovedstaden. Den

allernordligste del af Naturparken, Amager

Fælled, har haft forskellig anvendelse igen

nem flere hundrede år og har mange små

og uigennemskuelige stiforløb.

Overordnet set er Naturpark Amager præget

af de historiske træk med lange lige stræk

ninger. De historiske strøg sætter sit præg på

opfattelsen af arealet, og man oplever tyde

ligt, at man kan “komme frem”. Men kan man

også “komme ind i naturen” eller “finde rum”?

Terrænet er fladt, og der er enkelte steder

“høje”. En enkelt at højene, Storehøj, inviterer

til at få sig et kig udover terrænet, men skal

der gøres mere. Bør flere udsigtspunkter

gøres tilgængelige eller måske skabes? Og

kan disse bruges til eksempelvis stjernekig

gen om natten?

Som infrastrukturen er i dag, mangler der

en stiforbindelse mellem nord og syd De



Sydmøllehøj set mod sydvest giver én
erindringer om Vestjyllands vidder.
Landskabet inviterer til vandreture,
hvor vinden ru sker i én og til skovture
i det grønne - pladsen er her.
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store ntrastrukturanlæg, motorvejsiand

skaberne skaber begrænsninger - fysiske

eller mentale. fremtiden skal den rekreative

intrastruktur måske være med til at løse St Magleby Strandvej
dette. Skal der eksempelvis bygges bro over set mod vest.
Vejlands Allé?

I den nuværende intrastruktur er der ingen

eller meget lav grad af belysning. Konkret

betyder det, at man ret tæt på en storby kan

opleve “mørke”. Det giver - tæt på Hovedsta

den - mulighed for at opleve stjernehimmel

og natligt dyreliv.

Man kommer dertil og hvad så?
Det er let at komme til Naturpark Amager -

med metro tager det eksempelvis 14 min fra

Kongens Nytorv til Vestamager Station, men

når man er kommet der til, hvad så?

Fra Vestamager Station til Naturpark

Amager kan det være lidt svært at finde vej.

Dette gælder i det store hele også til andre

indgange til Naturpark Amager.

Ved Kalvebod Fælled møder man nfrastruk

turmæssigt de lange lige stier og veje. De

er asfalterede. I dag skal man være kendt

med natur eller med området for, at man

flytter sig væk fra de lange lige stier og ud

i naturen. Man kan forestille sig, at en frem-

tidig rekreativ infrastruktur i højere grad vil

hjælpe én ind i naturen. Moderne skiltning

og information om “fristelser” og oplevelser

samt muligheder for hvil og forskellige retur

muligheder kan måske hjælpe?

Naturpark Amager skal balancere udviklin

gen af en mere varieret rekreativ infrastruktur
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end i dag og oplevelsen at den vilde natur.

Den rekreatve intrastruktur kan sikre, at man

også i fremtiden kan opleve de store vidder

og udsigter. Samtidig med at der er store hur

tigtgående stier, kan der udvikles flere lokale

stier og “opholdsrum”. Sådanne opholdsare

aler kan give følelsen af ro og fred. Både de

store vidder og oplevelsen at fred og ro virker
rekreativt.

Brugerne, herunder trafikanterne, skal

måske separeres. Dette kan blandt andet

gøres med forskellige typer belægninger.

Spørgsmål til drøftelse i Tænketanken
Naturpark Amager er stort, og der er mulig

heder for udvikling også til de kommende
generationer.

fysisk træning og de, der er ved at se på
plante- dyreliv7

. Og skal alle kunne færdes alle steder eller

hvordan kan Naturpark Amager være

et Friiuftslaboratorium, hvor forkellige

brugergrupper færdes parallelt?

• Og kunne dette være på og langs

dæmngen?

• Bør der skabes en kobling fra Naturpark

Amager til Tippen?

• Trafiklandskabet er en stor udfordring for

Naturparken, fysisk såvel som mentalt.

Hvordan kunne Tænketanken forestille

sig at Friluftslaboratoriet arbejder med at

overkomme denne miformning? Skal der

bygges broer over de største trafikanlæg,
eksempelvis Vejlands Alle og Center
Boulevard og hvis ikke, hvad gør vi så for

at overvinde forhindringen?

• Og skal der etableres klare overgange ek

sempelvis fra Sundby Station og DR-byen?

• Hvilken rolle kunne indgange spille i frem-
tiden og skal der være ensartet identitet

og hierarki ved indgangene?

• Skal der etableres flere ordninger, der

bringer én frem og tilbage, inde såvel som

udenfor Naturparken? Skal der være pen

sionistkørsel som begynder og slutter ved

hynære områder eller elcykler til udlejning?

• Hvordan skal man arbejde med den

rekreative infrastruktur i Naturpark Ama

ger. Skal forskellige geografiske områder

udpeges til forskellige typer rekreation?

• Kunne man forestille sig, at man med

belægning og udformning signalerede

intentionen for brug af forskellige stier.

Hvordan sikrer vi, at der så at sige er plads

til alle - både de, der er i gang med hård

Efter et dejligt ophold i Naturparken
kan hyggeligt ved Traltørstedet
i Naturcenter Amager være en
kærkommen mulighed.

Fotograf Ole H, Caspersen
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Lærkestien ved Pinseskoven i bag
grunden, set mod syd.
Man fornemmer de store vidder og
følelse af frihed, frirum og plads.




