
 

 

 

 

 

2. juni 2020 

By & Havn fylder sø i Nordhavn  

– misbruger deres ejerskab og viser ikke samfundsansvar 
 

Nordhavns Naturvenner har i 2019 lanceret en plan for en 100 ha stor naturpark i Nordhavn (Nordhavn Na-

turpark). Det er 10 organisationer der står bag. De 100 ha ligger for størstedelens vedkommende på arealer, 

som kommunen først vil byudvikle om ca. 10 år. Forslaget for Nordhavn Naturvenner til Nordhavn Naturpark 

er derfor et tidligt indspark til den offentlige debat om udviklingen af Nordhavn. Vi forventer derfor, at 

By&Havn ikke bruger deres ejerrettigheder til at foregribe den offentlige debat om Nordhavns fremtid. 

I forslaget til Nordhavn Naturpark indgår tre søer. De er alle 

meget vigtige elementer i naturparken.  Den sydlige af de 

tre søer er By&Havn nu gået i gang med at fylde op. 

Hertil siger talsmand for Nordhavns Naturvenner, næstfor-

mand i Danmarks Naturfredningsforening København: 

”By&Havn løber ensidigt efter pengene. Vi har som samfund 

overdraget store arealer til By&Havn. Det forpligter 

By&Havn til også at vise samfundsansvar. By&Havn skal ikke 

kun løbe efter penge. Det er også deres opgave at bidrage 

med arealer til natur og til rekreation. Det er deres opgave 

at bidrage til en reel offentlig debat om anvendelsen af By&Havn arealer. Den kortslutter de ved at fylde 

søen op inden der er taget stilling til Nordhavns fremtid. Det er ikke en acceptabel adfærd.” 

Formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf siger om By&Havns opfyldning: ”Det er trist, at man opfyl-

der en af søerne. Søerne har - selvom de er kunstige - en herlighedsværdi for området.” 

Nordhavns Naturvenner har derfor i brev til By&Havn opfordret By&Havn til at stoppe opfyldningen (ved-

lagt). Politikerne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg har fået samme opfordring med mail. By&Havn henvi-

ser til at de har lov til at fylde søen op, da de er ejer. Nordhavns Naturvenner mener, at det er helt utilstræk-

keligt kun at henvise til hvad de har lov til. By&Havn skal også fungere som en offentlig virksomhed, der skal 

tage hensyn til samfundsinteresser og ikke mindst at der skal kunne være en reel debat om byens udvikling.  

Nordhavns Naturvenner 

I Nordhavns Naturvenner deltager Danmarks Naturfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, Fri-

luftsrådet København, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, NOAH, Ver-

dens Skove, Østerbro Havnekomite, Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokalråd. 

Kontakt  

Talsperson for Nordhavns Naturvenner: 

Knud Erik Hansen (40 40 43 44), næstformand, Danmark Naturfredningsforening København  

Formand for Østerbro Lokaludvalg, der er medlem i Nordhavns Naturvenner: 

Allan Marouf (21 55 31 06), lokaludvalgsformand, Østerbro Lokaludvalg 

 

Flere oplysninger kan hentes på www.nordhavns-naturvenner.dk. Der kan også her hentes filer til download. 

 

Pressemeddelelse 

http://www.nordhavns-naturvenner.dk/


Billeder fra  før opfyldningen begyndte 
Inden opfyldningen begyndte, lå søen midt en stor fælled, der allerede var dejligt at være i for både menne-

sker og flora.  Den var klar til at blive brugt som et storslået rekreativt område. 

 

 

 

Under opfyldningen 
Ikke nok med at søen bliver fyldt op. Den skønne fauna omkring søen er blevet til hårdt pressede grusveje, 

hvor der vil tage lang tid før en flora igen kommer til at præge området. 

 

 

 

 

Billederne kan hentes i høj opløsning på Nordhavns Naturvenners hjemmeside_ 

https://nordhavns-naturvenner.dk/til-pressen/materiale-til-pressen/ 

Det ligger under overskriften: 

Billeder om opfyldningen af søen 
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