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Tænketank og 
Friluftslaboratorium
– Naturpark Amager
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København er en af de hurtigst voksende 

storbyer i Vesteuropa.

I Hovedstadsregionen forventes ligeledes 

en vækst frem mod 2030.

Der er mange og forskelligartede forhold, 

som spiller afgørende ind og er bestem-

mende for en positiv vækst og udvikling i 

vore byer. 

Nærhed til naturen og muligheder for et 

levende friluftsliv er nogle af de faktorer, der 

har betydning, når der ses på fremtidens 

årsager til vækst og dynamik i moderne 

storbyer. Bybefolkningen ønsker disse 

muligheder.

Naturpark Amager
På Amager findes et af Hovedstadens 

meget store grønne naturområder. Et 

område, som har mange historier i sig – 

også historier om sammenhæng mellem 

mennesker, kultur og natur. Helt op til 2. 

verdens krig var store dele af Kalvebod 

Fælled lavvandet hav. Under krigen igang-

sattes så et stort inddæmnings projekt for bl.a. 

at undgå, at danske arbejdere blev sendt 

til Tyskland. Og i en periode fra 1950’erne 

og frem skete der på Amager Fælled 

en opfyldning med dagrenovation og 

bygningsaffald.

3.500 hektar natur, hvor det meste er fredet, 

ligger nu som en fantastisk naturperle - helt 

tæt på byen. En velbevaret hemmelighed for 

mange. I forhold til Hovedstaden fremstår 

disse arealer visuelt, som Manhattan for 

New York – et centrum, hos os er det blot et 

grønt centrum.

Naturpark Amager kaldes disse arealer samlet.

Naturpark Amager er en mulighed for 

København og hovedstadsregionen, som 

skal udnyttes bedre. Ikke på bekostning af 

naturen, men i tråd med naturen.

– de store vidder og de mange muligheder, Naturpark Amager

Natur og Friluftsliv

Det sydligste ”Fugletårn” 
på dæmningen og med 
den syd og vestvendte 
kyst.
Foto er taget fra ”Heste-
fælleden”.

Fotograf Martin Rivero

Forsidefoto Martin Rivero
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Grænsen mellem by og natur
Nogle steder er grænsen mellem by og 

natur meget skarp, og skal forblive sådan. 

Andre steder giver det rigtig god mening at 

trække naturen mere ind i byen. Det er sund 

fornuft. Både af hensyn til naturen og vore 

egne oplevelser af den, men også når det 

gælder om at bruge naturen, som en del af 

den fremtidige klimatilpasning. 

Rekreativ infrastruktur
Vi skal over de kommende år se på, hvor-

dan der både kan skabes bedre adgang og 

forbindelse mellem de forskellige områder 

og oplevelser i den rekreativ infrastruktur. 

Vi taler om et areal, der i nord strækker sig 

fra Amager Fælled og sydpå til strandene 

og kysten i Dragør. Allerede i dag kan der 

cykles 25 km i natur fra nord til syd uden at 

møde et lyssignal. 

Den rekreative infrastruktur er med til at 

binde naturparken sammen, og giver 

samtidig nogle friluftsmæssige rammer og 

muligheder. Her handler det ikke kun om 

belægning, men også om at søge løsninger 

på de mange forskellige behov dagens og 

fremtidens brugere af naturparken har.

Naturstyrelsen, Københavns kommune, 

Tårnby kommune, Dragør kommune og By 

Fotograf Martin Rivero

Med fuglereservatet i ryggen 
har man udsigt til dels kyst og 
hav og dels nogle af de helt 
store forsyningsanlæg. Her er 
det Avedøreværket i aftensol. 
Tæt på og alligevel langt fra.
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Naturpark Amager skal inte greres 
som en del af hovedstadens bære
dyg tige byudvikling og grønne 
vækst. Her skiløber syd for Ørestad, 
8tallet, Fields og i baggrunden 
Crowne Plaza.

Fotograf Martin Rivero
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& Havn, har besluttet at samarbejde om at 

skabe bedre rammer for naturen, og befolk-

ningens muligheder for at opleve og bruge 

den amagerkanske natur meget mere end 

tilfældet er i dag.

Social dimension
Samtidig skal området kunne anvendes 

endnu mere af befolkningen end i dag. 

Der er masser af plads, også til kulturelle 

aktiviteter og et bredt friluftsliv. Vi skal finde 

veje, så også andre brugere af naturen, end 

dem, der glædes over den i det daglige, får 

lyst til at tage den i besiddelse. Bredden i 

de besøgendes baggrund må gerne blive 

større til gavn for eksisterende såvel som 

nye grupper af borgere.

Det handler om tilgængelighed, hvor langt 

er der til naturoplevelserne og nogle andre 

rammer end dem, vi møder i arbejdslivet. 

Det gode friluftsliv for vore børn og os 

selv, og den øgede sundhed det samtidig 

giver. Og så noget mere ubevidst, nemlig 

visheden om, at naturen er der lige rundt 

om hjørnet, og det er godt for miljøet og 

for vores fremtid – også selvom vi ikke 

bruger den hver dag. Muligheden i sig selv 

er vigtig.

Kysten
Den lange kyststrækning fra nord til syd 

er i den forbindelse også oplagt at kigge 

nærmere på. Hvordan kan der skabes 

bedre adgang til vandet, og flere støtte-

punkter herfor, under hensyn til den 

sikrede natur.

Vi skal også sikre os, at den sårbare natur 

bliver beskyttet bedst muligt. Området skal 

fremover gerne blive hjemsted for endnu 

flere arter end i dag.

De mange muligheders land
Arkitektur og natur opfattes af mange som 

modsætninger. Arkitektur er menneskeskabt 

og kan bestå af dødt materiale. Naturen 

kommer ”af sig selv”. Kombinationen af 

natur og arkitektur er ikke fastlåste mod-

sætninger. De kan i stedet virke sammen, 

og give perspektiv på naturoplevelsen og 

omvendt forstærke arkitektonisk kvalitet. 

I Naturpark Amager bør der også ses på, 

hvilke muligheder der er for at give plads til 

flotte og funktionelle arkitektoniske facilite-

ter til glæde for brugerne. 

Naturpark Amager skal udvikles over mange 

år, og med en bred inddragelse af borgere 

og interessenter. 

Det vi ser som målet i dag, kan måske være 

et andet om 10, 20 og 30 år. Den dynamik 

der ligger i samfundet og med nye genera-

tioner skal, der også være plads til. Dermed 

har Naturpark Amager i sig potentialerne 

til at blive en medvirkende dynamo for den 

fortsatte grønne udvikling af hovedstaden. 

Tag en tur ud på Amager. Kig syd over 

fra Kalvebod Fælled, og der åbner sig et 

svimlende stort landskab, som man ikke 

finder andre steder på Sjælland. Vend rundt 

og kig ind mod København, og oplev hvor 

imponerende og skarpt skåret den sydlige 

Kite-surfere ved sydvest-pynten.

Fotograf Martin Rivero
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del af Ørestad rejser sig, og tårnene i Køben-

havn kommer til syne. Her kan man gå på 

opdagelse i naturen, og samtidig være en del 

af Hovedstaden.

Det skal flere opleve. 

Tænketanken
Med det arbejde, som nu sættes i gang 

åbnes der for, at fonde og naturparkens 

parter sammen kan gå ind i at løfte disse 

visioner, så Naturpark Amager bliver et 

Friluftslaboratorium, der ikke alene kan blive 

til glæde og gavn for Hovedstadens befolk-

ning, men også for dens mange gæster – og 

samtidig være inspiration for andre natur-

parker i Danmark og i udlandet.

Arbejdet er nærmere beskrevet i Tænke-

tankens kommissorium.

Dæmningen ved Heste-
fælleden iklædt frost og 
sne.

Fotograf Martin Rivero
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Grænsen mellem by og natur skal 
fastholdes som en visuel kontrast. 
Samtidig kan aktiviteter med fordel 
trækkes fra naturen og ind i byen.

Fotograf Martin Rivero
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www.naturstyrelsen.dk


