AMAGER FÆLLEDS

STRANDENG
FRA STENALDEREN TIL I DAG
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Størstedelen af Amager Fælled består
af inddæmmet havbund og arealer med
fyldjord med lav naturværdi. Det areal,
hvor Amager Fælled Kvarteret er planlagt,
har derimod været en naturlig strandeng
de sidste mindst 5.000 år. Her gik urokser
og græssede, for senere at blive afløst af
amagerbøndernes kvæg.
Området har aldrig været pløjet, bebygget
eller påfyldt jord i nævneværdigt omfang.
Det gør naturen på Strandengen til noget helt
specielt i både lokal og dansk sammenhæng.
MILITÆRT ØVELSESTERRÆN
Fra 1600-tallet og frem til efter Anden
Verdenskrig blev Amager Fælled brugt af
militæret som øvelsesterræn. Derfor er
området blevet holdt fri for bebyggelse.
UNIKT, UBERØRT OG UERSTATTELIGT
Den lange historie betyder, at planterne,
insekterne, svampene og alt andet liv på
arealet udgør en unik økologisk sammensætning af arter, der kun findes i oprindelig
natur. Derfor er området også uerstatteligt.
De militære aktiviteter har ikke været ødelæggende for naturen. De har derimod givet
nogle forstyrrelser meget lig de naturlige
processer, som havet og græssende dyr
forårsager.
NATURPLEJE I TILGIFT
I 2001 blev området ryddet for ammunition
og – i samme forbindelse – naturlig opvækst
af buske. Dette har bidraget til at bevare de
gode livsbetingelser for strandengens oprindelige, lys- og varmekrævende flora og fauna.
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ET URTIDSLANDSKAB
I KØBENHAVN
DANMARKSHISTORIENS
KORTVARIGSTE FREDNING
Vidste du, at strandengen
engang har været fredet? Ja
– men kun i fem dage!
I 1991 stillede DN forslag
til Fredningsnævnet om at
frede Amager Fælled og dens
naturmæssigt meget værdifulde strandeng. Nævnet
tog godt imod forslaget, og
fredningen af hele Amager
Fælled trådte i kraft den 25.
juni 1992. Men inden da
havde Folketinget nået at
vedtage ”Lov om Ørestad”.
Denne lov betød, at dele af
Amager Fælled skulle bruges
til at anlægge en ny bydel.
Loven trådte i kraft 5 dage
senere, nemlig 1. juli 1992 –
og fredningen måtte opgives
igen efter blot fem dage.

Men hvordan kan man overhovedet beslutte at bygge
på et fredet område? Den
juridiske forklaring er, at love
om ”større offentlige anlæg”
ophæver fredninger. I 1992
var Ørestaden det ”større
offentlige anlæg”, som endte
med at ophæve fredningen af
Amager Fælleds strandeng.

DN og grønne partnere indledte forhandlinger med det
nyetablerede Ørestadsselskab om at bebygge så lidt af
Amager Fælled som muligt.
Forhandlingerne resulterede
i, at ”Lov om Ørestad” kom
til at indeholde en beskyttelse af området omkring
Grønjordssøen.

STADIG NOGET
AT KÆMPE FOR
Mange københavnere,
herunder DN, græmmede
sig. Anlægslove overtrumfer
alt, også en fredning. Men
der var dog stadig noget at
kæmpe for: Det var trods alt
ikke hele Amager Fælled, der
skulle bygges Ørestad på.

Men en stor del af strandengen ville Ørestadsselskabet
ikke give slip på. Det er den
del, som By og Havn i dag vil
bebygge. Siden 1990’erne har
området imidlertid vist sig at
indeholde endnu større naturværdier, end man tidligere var
klar over. Derfor har DN og
flere andre foreninger genoptaget kampen for at bevare
strandengen, som den er – og
har været i mindst 5.000 år.
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SÅDAN KAN DU STØTTE VORES ARBEJDE:
Skriv under her for bevarelse af strandengen:
www.skrivunder.net/bevar_koebenhavns_naturhistoriske_kronjuvel
Læg mærke til, hvad politikerne i Københavns Borgerrepræsentation siger om
byggeplanerne – både før og efter din stemme ved kommunalvalget til november.

www.koebenhavn.dn.dk

