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Vedr.: Husumparken – kunstgræsbane, FRS nr. 39/2013. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har modtaget Københavns Kommunes ansøgning til Fred-

ningsnævnet om dispensation fra fredningsdeklarationen for Husumparken af 25. juli 1969 til 

at etablere en kunstgræsbane i Husumparken. 

 

Husumparken er en mindre park, der ligger imellem villakvarterer og karrébebyggelser i Hu-

sum og med forholdsvis lang afstand til andre offentlige grønne områder i bydelen. Parken 

består primært af græsplæner, der benyttes af den lokale klub, Husum Boldklub til fodboldspil 

samt til uorganiseret boldspil, solbadning m.m. af de øvrige brugere af parken. 

 

I henhold til fredningsdeklarationen forpligter Københavns Kommune sig til at bevare arealet 

som rekreativt, grønt område og opretholde det som park. Parken skal være åben med adgang 

for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begræn-

ses. Endvidere må der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet foretages væsentlige ændrin-

ger i terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoks-

ninger. 

 

En kunstgræsbane er at betragte som et større teknisk idrætsanlæg med fast belægning, hegn 

og belysning, ikke som en park. Placering af et sådant større indhegnet anlæg med lysmaster 

centralt i en mindre park som Husumparken, hvor det vil dominere hele parken, vil derfor to-

talt ændre parkens karakter fra et rekreativt grønt område til et idrætsanlæg med omgivende 

græsarealer.   

 

Kunstgræsbanen vil i henhold til ansøgningen forsat være offentligt tilgængeligt med ulåste 

låger, men den meget markante indhegning vil bevirke, at andre parkbrugere end fodboldspil-

lerne fra Husum Boldklub næppe vil færdes i området. Baneområdet vil derfor principielt ikke 

længere være almindelig offentligt tilgængeligt, som fredningsdeklarationen foreskriver. Desu-

den er der en stor sandsynlighed for, at lågerne udenfor boldklubbens spilletider vil blive låst 

for at hindre mulige skader på banen.     

 

Af ansøgningen fremgår det endvidere, at belysningen af kunstgræsbanen vil blive etableret 

således, at lysforureningen af omgivelserne vil være begrænset, hvilket ikke svarer til virke-

ligheden set ud fra lys på andre kunstgræsbaner i byen. F.eks. er belysningen på kunstgræs-

banen i Fælledparken meget synlig over hele parken, selv om banen er placeret ude i kanten 
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af parken. Danmarks Naturforening har endvidere modtaget klager fra beboere over belys-

ningsgener fra lys på en kunstgræsbane i Tingbjerg Idrætsanlæg, selv om beboerne bor på 

den modsatte side af Utterslev Mose mere en kilometer væk. Husumparken er omgivet af kar-

rébebyggelser på to sider. Disse beboere lever med de naturlige støjgener fra fodboldspillet om 

aftenen i sommerhalvåret, men har fred hele vinterhalvåret. Etablering af en kunstgræsbane i 

Husumparken vil i vinterhalvåret dels medføre, at beboerne også her vil blive udsat for støj, og 

dels medføre at de vil få store gener fra banebelysningen, der kun vil være få meter fra deres 

vinduer. 

 

Danmarks Naturfredningsforening skal derfor anbefale Fredningsnævnet, at der ikke gives en 

dispensation fra fredningsdeklarationen for Husumparken til, at der kan etableres en kunst-

græsbane i Husumparken. 
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