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Bemærkninger til Forslag om ændret og udvidet fredning på Amager Fælled i Køben-

havns Kommune – der henvises til FN-KBH-47-2019 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har modtaget Københavns Kommunes forslag til æn-

dret og udvidet fredning på Amager Fælled i København. Som udgangspunkt er vi positive over 

for en fredning af den tidligere strandeng samt en revision af den eksisterende fredning af 

Amager Fælled. Vi har dog følgende bemærkninger til fredningsforslaget, som vi ligeledes vil 

fremføre på det offentlige møde: 

 

Ny sti: 

I fredningsforslagets § 6 stk. 2 og 3 lægges der op til en ny sti i områdets sydlige del, som 

skal forbinde det kommende boligområde med metrostation Sundby. Det er en sti, der udvider 

den nuværende sti fra 2,7 m til 5 m og giver mulighed for fast belægning med asfalt samt be-

lysning. 

 

DN mener for det første, at der ikke er behov for stien. For de beboere, der kommer til at bo i 

den sydlige halvdel, vil afstanden til Bella Center Station være kortere end med den foreslåede 

sti. Den foreslåede sti vil kun gøre afstanden fra bebyggelsen til Sundby Station kortere 300-

350 meter kortere. Der vil typisk være tale om afstande til stationen ad den forslåede sti i 

størrelsesorden 1000 m.  Det er afstande, hvor man normalt bruger cykel, og på cykel er en 

ca. 300 m længere tur ikke afgørende. 

 

Der er argumenteret for, at uden stien vil der komme en trampet sti. Det mener vi er forkert. 

En ’genvej’ hen over strandengen vil være en tur hen over 2 elektriske hegn, en omkring 1 m 

dyb grøft, en mindre grøft og en 1,5-2m dyb og ofte fugtig grøft efterfuldt af en 2-2,5m høj 

vold – og gennem et område med tæt tjørn, så det ikke kan blive den korteste vej. Den kan 

ikke passeres på cykel og på gåben vil det være besværligt og tage længere tid end ad de ek-

sisterende stier.  

 

DN mener for det andet, at den foreslåede placering af en ny sti vil være til stor skade for om-

rådets natur. En ny sti hen over strandengen vil, uanset en hensynsfuld gennemførelse, gøre 

skade på området som naturområde. Det vil bidrage til parkificering og skade biotopen for 

bl.a. de lysfølsomme natsommerfugle som Kridtuglen (rødlistet). 

 

Skal der placeres en ny sti i området, bør den placeres længst muligt sydpå langs Vejlands 

Allé, eventuelt alternativt i det eksisterende stiforløb der ligger parallelforskudt ca. 70 meter 

mod nord. 

 

Uanset hvilket stiforløb det eventuelt ender med, så er det DNs klare opfattelse at det endelige 

forløb skal godkendes af fredningsnævnet hvad angår tracé, bredde, materialevalg og belys-

ning. 

 

Øvrige bemærkninger: 

Der er givet mulighed for omklædningsfaciliteter to steder i fredningsområdet, jf. § 3 stk. 1 

(fredningsområdet som sådan) og § 3 stk. 4 (delområde A). DN finder, at det er naturligt, at 



 2 

denne facilitet sikres inden for delområde A, men anbefaler at muligheden udgår for frednin-

gen som sådan (§3 stk. 1). 

 

DN er bekendt med, at de 2 ha, som Islands Brygge Skole kan udvides med, jf. § 3 stk. 2, og 

som er en videreførelse fra den eksisterende fredning, allerede er udnyttet. De bør derfor ikke 

fremgå af fredningsforslaget som en udvidelsesmulighed, da dette vil give skolen yderligere 2 

ha at bygge på, og dermed være en udhuling af den eksisterende fredning for Amager Fælled. 

 

Den landskabelig kanal er undtaget fra plejebestemmelsen, jf. § 4 stk. 1. DN foreslår, at fred-

ningsbestemmelserne ændres således, at den landskabelige kanal omfattes af plejebestem-

melsen, så en kommende plejeplan vil sikre, at kanalen i fremtiden får et mere naturligt ud-

tryk, som tilgodeser blandt andet padder og krybdyr. 

 

Plejebestemmelserne, jf. § 4, bør tilføjes følgende betingelse, som er gældende i alle de fred-

ningsdeklarationer i Københavns Kommune, der er afgjort i Fredningsnævnet for København 

siden år 2000: 

 

Uenighed om plejeplanens indhold kan af kommunen og de høringsberettigede forelægges 

Fredningsnævnet til afgørelse. 

 

Bonusbestemmelsen, jf. § 7, er en generel bestemmelse, som sætter en række øvrige love og 

paragraffer ud af kraft. DN anbefaler, at denne bonusbestemmelse udgår helt af fredningsfor-

slaget, da der ikke er et konkret projekt. Derudover er særligt naturbeskyttelseslovens §3 om 

beskyttede naturtyper central for naturbeskyttelsen, og giver borgerne en klageadgang ved 

eventuelle problematiske dispensationer. 

 

København er i underskud af naturområder og mørke, som stærk kontrast til den tætte by. Det 

kommende fredede område byder på netop de kvaliteter, og her i særlig grad den tidligere 

strandeng, som aldrig har været genstand for menneskelig udnyttelse. Denne unikke ressource 

mener vi skal bevares, både for byens befolkning men også for de vilde dyr, som lever i områ-

det. Særligt insekter påvirkes af lys, så at bevare området mørkt giver ikke blot brugerne, men 

også det vilde dyreliv et tiltrængt helle fra den døgnbelyste by.  

 

Endelig skal vi beklage fredningskortets ringe kvalitet, som ikke viser hverken eksisterende 

stier, kolonihaver, eller andre anlæg særlig tydeligt. Det kan anbefales, at der inden frednin-

gen eventuelt gennemføres, udarbejdes et bedre fredningskort, som også i fremtiden vil være 

understøttende for en forståelse af fredningsområdet og fredningens bestemmelser. 

 

DN vil samtidig foreslå, at fredningsnævnet besigtiger følgende, med gult markerede, områder 

under besigtigelsen den 3. oktober. Ved det midterste punkt vil vi blandt andet gerne vise vol-

den og den dybe grøft, som skal passeres, hvis man skyder genvej: 
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