
DN København 
 
Dato: 29. oktober 2020 
Til: Årsmødet  
Fra: Ole Damsgaard, formand og Knud Erik Hansen, næstformand,  
50515880/40404344, koebenhavn@dn.dk 
 

 
 

 

 

 

 

 

Årsberetning for Lokalafdeling København  
november 2019 - oktober 2020 

 

 

Størstedelen af foråret var været præget af coronanedlukning. Det har specielt præget møde-

aktiviteten og de arrangementer vi planlagde sidste efterår. Det har også præget de politiske 

beslutningsprocesser i og med at forårets mængde af sager i form af lokalplanforslag og di-

spensationer fra naturbeskyttelsesloven var været færre end vi har set de seneste år.  

 

Det betyder dog ikke at de store sager vi også arbejdede med sidste år har stået stille, tvært 

imod, og nye sager er kommet til i løbet af året.  

 

For Amager Fælled og Fiskerhavnen, som skulle erstatte friholdelsen af Strandengen, forelig-

ger der nu forslag til lokalplaner som muliggør tæt bebyggelse. Lynetteholmen, som i sig selv 

vil være et meget kraftigt indgreb i Øresunds marine miljø er suppleret med forslag om nye 

store trafikinvesteringer i form af havnetunnel, motorvej og metrolinjer. Forslag som nu er 

under forberedelse som en anlægslov der skal vedtages i Folketinget.  

 

Disse store sager handler alle om meget omfattende indgreb i den københavnske natur og for-

drer samarbejde med andre organisationer og græsrodsbevægelser for at kunne yde en mod-

stand som bare tilnærmelsesvis matcher de meget stærke aktører, som er i spil for gennemfø-

relse af projekterne.  

 

Ud over de meget store sager har DN Københavns arbejde i høj grad handlet om at forsvare 

eksisterende grønne områder, at forbedre kvaliteten af eksisterende grønne områder og for at 

der skabes ny natur og rekreative muligheder i København.  

 

Emdruphaverne er et nyt eksempel på, at København støvsuges for mindre grønne områder i 

disse år for at gøre plads til kommunale eller kommunalt støttede institutioner. Træerne ved 

Brønshøj Vandtårn er et andet eksempel, hvor der skal gøres plads til en spejderhytte. Nørre-

broparken er et tredje eksempel, hvor der skal placeres en ny kunstgræsbane, som desværre 

betyder at dele af de gamle lindealleer må lade livet.  

 

Alle de nævnte eksempler er sager, hvor Københavns Kommune ejer arealerne og delvist fi-

nancierer de pågældende projekter. Ofte er beslutninger taget i forbindelse med budgetforlige-

ne og dermed meget svære at ændre, når først beslutningen er taget. De nævnte sager er 

også alle eksempler på, at kommunen går imod sine egne principper og vedtagene politikker 

for eksempel træpolitikken.  

 

Et positivt udfald i kampen på at bevare de små grønne områder i København er beslutningen 

om at Københavns Kommune i samarbejde med DN rejser fredningssag for Amagerbanen. Der 

har gennem længere tid været stigende bekymring og stor lokal modstand mod at inddrage 

den bevarede rest af Amagerbanen til byudvikling. Derfor er det rigtig glædeligt, at frednings-

sagen nu rejses. 
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DN København har i løbet af det sidste år formuleret et forslag til Strategi for natur og frednin-

ger. Baggrund er de ovenfor beskrevne trange kår for naturen i København. Planlægningen var 

tidligere præget af en tilgang, hvor natur og grønne områder indgik som en naturlig del. Siden 

90’erne har planlægningen været underordnet investorinteresser. Det har i København medført 

mange nye og ofte store bydele uden ny natur. Vi er i gang med at udrydde de muligheder der 

er for natur i Københavns byudvikling og bygger endda også ny by direkte i naturen. Der er 

derfor brug for en ny tilgang til styringen af byudviklingen, som tilgodeser natur og biodiversi-

tet. Biodiversitet har af flere grunde ofte svært ved at klare sig, hvor der bor mange menne-

sker. Men den biodiversitet, der trods alt findes der, er på trods af sin banalitet alligevel værdi-

fuld, fordi den alt andet lige både kan yde nogle økosystemtjenester og være genstand for fle-

re menneskers oplevelse. 

  

Strategien er tænkt om et arbejdsredskab og nogle sigtelinjer for det fremtidige arbejde med 

store og små konkrete sager.  

 

Sigtelinjer, som vil være vigtige og nyttige i realiseringen af den partnerskabsaftale som er 

indgået med Københavns Kommune. 

 

Aftalen blev indgået i efteråret mellem DN og Københavns Kommune. Aftalen rummer en visi-

on om, at København skal have en natur med højere biodiversitet, større artsrigdom, og mere 

og bedre natur i københavnernes hverdag. Arternes tilbagegang i kommunen skal vendes til 

fremgang og alle københavnere skal sikres adgang til natur og grønne områder.  

Aftalen rummer to spor for arbejdet hen mod mere biodiversitet.  

 

Det første spor er udviklingen af en strategi for at fremme biodiversiteten. Den skal udvikles i 

samspil med alle borgere, der har noget på hjerte for flora og fauna i København.  

 

Strategien skal omfatte både eksisterende grønne områder og nye grønne områder. Den skal 

derfor også indarbejdes i byplanlægningen og i andre vigtige politikker som har med byens 

udvikling at gøre. Den skal omfatte muligheder for at øge biodiversiteten i den del af byen, der 

er bebygget. 

 

Det andet spor skal fremme flere borgerdrevne initiativer til fremme af bynatur og naturople-

velser. Der er allerede en del borgerdrevne naturinitiativer i København. Samspillet mellem 

dem og kommunen skal styrkes, og nye initiativer skal støttes.  

 

DN skal bidrage til at samle og styrke borgernes initiativer og også bidrage til, at borgerne 

involveres i udarbejdelsen af strategien. Aftalen er en invitation til alle borgere, der vil mere 

natur i København til at være med i arbejdet. 

 

DN vil desuden indgå i arbejdet i kommunen med at koordinere kommunens indsats og i den 

overordnede politiske overvågning af indsatsen. 

 

Der er meget i København, der kan forbedres. På nogle punkter vil der være stor samstem-

mighed mellem kommunen og DN om målet, men nok noget besvær med de enkelte forvalt-

ninger, når de nogle gange følger lidt snævre sektorinteresser. De skal lære, at naturen er en 

væsentlig interesse, så vi i vores dagligdag kan se naturen udfolde sig over alt i byen. 

På andre punkter er der ikke samstemmighed. DN vil ikke have bebyggelse på Lærkesletten og 

Stejlepladsen. DN vil have en stor naturpark i Nordhavn, vil sikre natur mange mindre steder 

som f.eks. De gamles By og i Emdruphaverne. Der er også en stor opgave i at få mere natur 

ind de mange lokalplaner, der vedtages til nye bebyggelser.  

 

DN vil bruge samspillet med kommunen til at fremme mere natur i sådanne sager. I mange af 

de sager, hvor der ikke er samstemmighed er det helt afgørende, at også borgerne er aktive.  

Aftalen rummer muligheder for at få forbedret biodiversiteten i København. Den giver kommu-

nen udfordringer. Den giver borgere en bedre ramme for aktivt at fremme naturen i Køben-

havn, både ved selv at gøre noget og ved aktivt at indgå i dialogen med kommunen. Den giver 
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DN bedre muligheder for at være naturens ven, beskytter og vogter – og for at det kan ske 

sammen med aktive borgere. Det kræver en indsats - en vision gør det ikke alene. 

Det er både DN København og DN på landsplan, der i DN står bag aftalen. 

 

Ser vi på fremtiden er DN København i den meget heldige situation, at vi jævnligt bliver kon-

taktet af unge som ønsker at være med i arbejdet for et bedre miljø i København og for at be-

vare den natur vi trods alt har. Vi har dog ofte erfaret, at det kan være svært at komme ind i 

arbejdet som ny aktiv og finde sin rolle i forhold til lige det man brænder for. Derfor har vi i 

mere end et år arbejdet målrettet med rekruttering af nye aktive. Noget af det vi har erfaret er 

at der er en forventning om at kunne blive inddraget her og nu i konkrete projekter om for 

eksempel fremme af biodiversiteten. Samarbejdsaftalen med Københavns Kommune betyder 

at der nu er sat penge af til at kunne støtte helt konkrete projekter, som skal styres og gen-

nemføres af borgerne i samarbejde med blandt andet DN København. Vi håber her at det her 

bliver muligt at engagere de nye aktive i sådanne projekter.   

 

Bestyrelsesmedlemmer: Ove Løbner, Jesper Svendsen (udtrådt i løbet af året), Mette Marie 

Andersen, Kristoffer Jarlov Jensen, Linda Solveig Hau Andersen, Jytte Kirkegaard, Ole Dams-

gaard (formand), Erik Maagaard Jacobsen, Peter Alving, Sine Kaas, Linda Thyme og Knud Erik 

Hansen (næstformand). 

 

Suppleanter: Mads Jørgensen, Martin Kjærulff Nielsen og Erik Vinding 

 

Ud over bestyrelsen har 50 - 60 medlemmer været involveret i en lang række forskellige akti-

viteter i løbet af året.  

 

Indhold: 

Afdelingsmøder, bestyrelse og formandskab 

Naturgruppen 

Miljøgruppen 

Mediegruppen 

Rekruttering 
Arrangementsgruppen 

Nordhavns Naturvenner 

Amager Fælled 

Fiskerhavnen 

Natur- og Fredningsalliancen 

De Gamles By 

Vestre Remisepark 

Emdruphaves venner 

Amagerbanen 

Lynettteholmen 

 

 

Afdelingsmøder, bestyrelse og formandskab 

Der har kun været holdt 3 afdelingsmøder siden sidste årsmøde. Eller halvt så mange som vi 

eller ville have holdt. Det gennemgående tema på de tre møder har været den københavnske 

natur. På mødet i december fortalte Ove Løbner om de københavnske fredninger og den særli-

ge proces der foregik fra slutningen af 1950’erne og frem til årtusindskiftet hvor størstedelen 

af byens parker blev fredet. Op mødet i februar havde vi inviteret Lone Kristensen, som er 

medlem af Hovedbestyrelsen, til at fortælle om hendes syn på fremtidens naturbeskyttelse og 

om diskussionen om DN skal prioritere den unikke og store natur eller den mere almindelige 

bolignære natur. På mødet i august havde vi inviteret Nina Tofte Hansen fra Aarhus som fortal-

te om bynatur og om arbejdet med arts ambassadører i Aarhus.  

 

Fra årsmødet i 2019 konstituerede bestyrelsen sig med et Forretningsudvalg og et Formand-

skab. Da der imidlertid var meget stor interesse fra bestyrelsesmedlemmernes side blev det 
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senere besluttet at nedlægge forretningsudvalget og i stedet holde ordinære bestyrelsesmø-

der. Der har gennem året været holdt et bestyrelsesmøde om måneden på nær i juli måned.  

 

Formandskabet består af formand og næstformand, som har delt det faglige ansvar. Forman-

den har ansvaret for natur-, klima- og miljøpolitik mens næstformanden har ansvaret for by-

politikken. Formandskabet tilrettelægger bestyrelsens møder og koordinerer behandlingen af 

nye sager og spørgsmål, som rettes mod DN København. Formandskabet har i løbet af året 

holdt et telefonmøde mindst en gang om ugen på nær i juli måned.      

Naturgruppen 

Tovholder: Ove Løbner 

 

Naturgruppen har haft et varierende antal medlemmer i løbet af året. Oktober 2020 består 

gruppen af: Ove Løbner, Peder Agger, Lene Rasmussen, Thomas Troels Kristensen, Jytte Kir-

kegaard, Mads Skovmose, Erik Vinding, Luna Naja Rosendal og Mark Terkelsen. 

 

Naturgruppen har siden sidste årsmøde afholdt 5 møder, hvor vi bl.a. har behandlet følgende 

sager: 

 

Dispensationsansøgninger til Fredningsnævnet: 

Naturgruppen har behandlet 27 dispensationsansøgninger til Fredningsnævnet primært fra 

Københavns Kommune om projekter i de fredede områder i København.  

 

Herunder har vi haft bemærkninger til ansøgninger til Fredningsnævnet om dispensationer fra 

fredningsafgørelsen for Kalvebodkilefredningen til dels at etablere en hovedindgang ved Asger 

Jorns Allé til Kalvebod Fælled og dels til etablering af ”Det mellemste blå Støttepunkt” og ”Det 

sydligste blå Støttepunkt” på diget ud til Kalveboderne.  

• Hovedindgang ved Asger Jorns Allé: 

Hovedindgangen ved Asger Jorns Allé til Kalvebod Fælled fra Ørestaden omfatter bl.a. opførel-

sen af et udsigtstårn med en højde på 15 m 200 m inde på fælleden beliggende i et § 3 be-

skyttet område. Vi har anbefalet Fredningsnævnet, at nævnet ikke giver dispensation til tår-

net, da det i stedet kan placeres ved indgangen i Ørestaden uden for den fredede fælled. 

• ”Det mellemste blå Støttepunkt” og ”Det sydligste blå Støttepunkt”:  

Begge støttepunkter omfatter bygninger og anløbsbroer for mindre fartøjer. Da bygningerne er 

væsentlig synlige i området, og anløbsbroerne kan medføre en væsentlig øget sejlads i områ-

det og derved kan være til gene for vandfuglene i dette område af Kalveboderne, der er et 

Natura 2000-område, har vi anbefalet Fredningsnævnet, at nævnet ikke giver dispensation til 

støttepunkterne, før der foreligger en mere velgennembearbejdet og dokumenteret væsentlig-

hedsvurdering af projekternes indvirkning på Natura 2000-området i henhold til Habitatdirekti-

vet – og før den kumulative effekt mellem de to støttepunkter er vurderet.   

 

Brugerråd m.m. for de fredede parker og naturområder i byen: 

DN er repræsenteret i adskillige brugerråd i Københavns Kommune, hvor foreningen har ind-

flydelse på udviklingsplaner og plejeplaner m.m. for de grønne områder i byen. DN har således 

deltaget i flere møder i løbet af året i følgende råd og har i den forbindelse kommenteret ud-

kast til planerne. Deltagelsen i brugerrådene medfører bl.a., at foreningens ønsker og be-

mærkninger til planerne, der primært går ud på at forbedre områdernes naturindhold og biodi-

versitet, i væsentlig grad tages til følge: 

 

• Naturpark Amager, Naturparkrådet 

• Amager Strandpark, parkbrugerrådet 

• Grøndalsparken, parkbrugerrådet 

• Nørrebroparken og Hørsholmparken, parkbrugerrådet 

• Christianshavns Vold, parkbrugerrådet 

• Ørstedsparken, parkbrugerrådet 

• Østre Anlæg og Kastellet, parkbrugerrådet 

• Vigerslevparken, parkbrugerrådet 
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Naturgruppen har endvidere bl.a. deltaget i høringer om: 

• Strategi for natur og fredninger i København 

• Fredning af strandengen på Amager Fælled 

• Træfældninger i parkerne m.m.. 

• Valg af 10 arter som indikatorer/symboler for naturens tilstand i byen 

• Anlæg af supercykelstier i Utterslev Mose langs Hareskovvejen 

• Naturpleje på Amager Fælled 

Miljøgruppen 

Tovholder: Erik Maagaard Jacobsen (frem til september 2020) og Eva Christine Walpersdorf 

(fra september 2020) 

Miljøgruppen har haft et varierende antal medlemmer i løbet af året. Oktober 2020 består 

gruppen af: Erik Maagaard Jacobsen, Hans Preisler, Mette Marie Andersen, Eva Christine Wal-

persdorf, Knud Erik Hansen, Ole Damsgaard, Anette Christiansen og Julie Ravn Petersen 

 

Miljøgruppen har afholdt 6 møder og i løbet af året screenet et stort antal miljøsager som er 

lagt på Podio, vurderet 20 lokalplanforslag fra ”kk.bliv hørt” og gjort indsigelser til 9 af disse i 

løbet af året. 

 

Af større planforslag, som der er indgivet detaljerede indsigelser og bemærkninger til kan 

nævnes: 

 

Kommuneplan 2019, supplerende høring i foråret 2020 

Fredningen af Amager Fælled med cykelvej tværs over Strandengen 

Miljøvurdering af Kalvebod skybrudstunnel 

Afgrænsning af miljøvurdering for Lynetteholm 

Afgrænsning af miljøvurdering for Vejlandskvarteret 

Landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne 

 

Miljøgruppen har herudover deltaget i klage til Planklagenævnet over Kommuneplan 2019 og 

den manglende vurdering af mulig påvirkning af Natura 2000 område ved Stejlepladsen. 

 

Miljøgruppen har i efteråret 2020 startet med at udvikle en systematik i forhold til at vurdere 

”det grønne” i lokalplanforslag. Erfaringen er at lokalplaner behandler det grønne vidt forskel-

ligt og kun i sjældne tilfælde betragter lokalplanområdet som en del af de overordnede grønne 

strukturer i kommunen. Ambitionen er at kunne lave mere systematiske og kvalificerede indsi-

gelser, hvor der blandt andet trækkes på Strategi for natur og fredninger.  

 

Mediegruppen 

Tovholder: Linda Thyme 

Mediegruppen består af Martin Kjærulff, Mette Marie Andersen, Henriette Houth, Kristoffer Jar-

lov Jensen, Frix Rode, Lea Anna Petersen, Knud Erik Hansen og Linda Thyme. 

Mediegruppen er en velfungerende gruppe, som mødes ca. en gang om måneden for at plan-

lægge og koordinere DN Københavns eksterne kommunikation.  

Hjemmeside (www.dn.dk/kbh eller koebenhavn.dn.dk):  

Vi har forbedret DN Københavns hjemmesidedesign, så det pænere, mere logisk opbygget, og 

så det kræver færre klik at finde det, man søger. Senest har vi lavet en hjemmesidefane, som 

hedder ”Politikker”, og som synliggør DN Københavns bypolitik og naturpolitik.  

http://www.dn.dk/kbh
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Vi er i løbende dialog om hjemmesidens udvikling, og det kommende år vil det f.eks. være 

oplagt, at vi sætter fokus på de aktiviteter, der bliver skabt i forbindelse med lokalafdelingens 

samarbejde med Københavns Kommune.  

Facebook (www.facebook.com/dnkobenhavn/)  

Vi har 3.000 følgere på facebook, laver løbende facebook-opslag, og der er hver dag ny aktivi-

tet på facebooksiden i form af f.eks. debat, opslagsdelinger og nye følgere.  

Det seneste år har vi lavet ca. 40 facebookopslag, som tilsammen er blevet vist ca. 135.000 

gange, og som har opnået 16.500 interaktioner (”interaktioner” er i facebook-terminologi et 

samlet begreb for antallet af klik på opslagene, reaktioner på dem, kommentarer til dem og 

delinger af dem).  

Nyhedsbrev 

Vi har nedsat et nyt nyhedsbrevsteam i forbindelse med, at vores hidtidige nyhedsbrevsredak-

tør Mette Marie Andersen har ønsket nye kommunikationsopgaver inden for gruppen.  

Vi har i den sammenhæng skabt et nyt nyhedsbrevskoncept, som skal lede flere besøgende 

ind på vores hjemmeside. Mette Maries artikler om miljørelaterede emner vil fortsat få en 

plads i nyhedsbrevet, idét vi fremover lægger hendes artikler op på DN Københavns hjemme-

side og linker til dem fra nyhedsbrevet.   

Vores seneste nyhedsbrev blev åbnet af 5.000 personer, og 11% af disse klikkede videre ind 

på hjemmesiden.  

Instagram (www.instagram.com/dn.kbh/) 

DN København har i oktober 2020 oprettet en instagram-profil, så vi er tilstede på de mest 

relevante sociale platforme. Vi er ved at sætte os ind i instagrams funktioner og planlægge, 

hvordan vi kan bruge platformen til at formidle nogle af de kommunikationsidéer, som vi alle-

rede nu har for 2021. 

 

Rekruttering 
Tovholder: Sine Kaas 

 

Rekrutteringsgruppen består af:  Kristoffer Jarlov Jensen, Erik Maagaard Jacobsen, Ole Dams-

gaard og Mads Peter Aagaard Madsen 

 

I årets løb har vi arbejdet målrettet med at få nye aktive ind i foreningen, da vi har erfaring 

med at det er svært at ”finde sin vej” ind i foreningen på en måde, der giver nye aktive me-

ning. De fleste ønsker at gøre en forskel på et konkret plan, mange har ikke en naturfaglig 

baggrund og håber på at kunne finde en plads i en konkret aktivitet, en konkret arbejdsgruppe 

el. lign.  

 

Vores målrettede arbejde har bestået i at alle ny-henvendelser er blevet kontaktet telefonisk 

og er blevet spurgt til deres interesser i foreningen, er blevet inviteret til og oplyst om næste 

møde (det være sig i afdelings-miljø-natur- medie- eller arrangementgruppen). Vi har samlet 

op til 12 nye til et informationsmøde: bredt om DN og om DN Kbh. mhp at give nye mulighed 

for at møde andre nye.  
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Dette forsøg har faktiskt ikke ført noget sønderligt engagement med sig. Vi har i DN Kbh 2-3 

nye henvendelser hver måned, men vi har ikke været i stand til at fastholde ret mange af 

dem. Dette problem skal analyseres nærmere i den kommende tid. 

Arrangementsgruppen 

Tovholder Sine Kaas: 

 

Arangementsgruppen består af: Sine Kaas, Linda Andersen, Martin Kjærulff Nielsen, Kristoffer 

Jarlov Jensen og Ole Damsgaard  

 

Arrangementgruppen er naturligvis ramt af corona-krisen, hvilket dog ikke forklarer alle udfor-

dringer, men der er heller ikke tvivl om at der er mange, som holder sig mere til den nærme-

ste familie og vennekreds.  Vi har nogle fast tilbagevendende aktiviteter som DN Kbh. laver i 

et partnerskab med eks. Miljøpunkter og Fælledens Venner: Mosetræffet, Fælledens Dag og 

dertil affaldsindsamlingen. Alle disse aktiviteter er blevet ramt af coronaen, både mht aflysning 

af arrangementerne, men ligeså meget fordi vores egne aktive DN folk har haft forfald.  

 

Men det står dog klart at vi er meget få aktive i DN København og på trods af vores 16000 

medlemmer, er det forbavsende få, der lægger et stykke arbejde i foreningen, også i de mere 

udadvendte, konkrete aktiviteter og derfor har vi ingen ture, naturvejledninger eller andre ak-

tiviteter. Endda i vore egne aktive rækker er der pt. forfald til aktiviteter og vores sommerud-

flugt for aktive kunne kun mønstre 8 personer. Mange af os aktive melder os til, men når da-

gen nærmer sig, er der forfald og dette kan måske skyldes at der er meget få til at løfte de 

opgaver DN Kbh har, hvorfor arbejdsbyrden bliver for stor. 

  

Vi startede før coronaen med at skærpe arrangement gruppens profil så vi kunne begynde at 

lave faste og tilbagevendende aktiviteter i DN og vi har arbejdet målrettet med at få fastlagt 

aktiviteter i et årshjul. Dertil har vi har bedt DNs andre grupper om at byde ind med, hvor de 

kunne have behov for og lyst til at få flere kræfter, dog med begrænset respons.  Vi har også 

her i efteråret forsøgt at få revitaliseret arrangementgruppen efter coronaen, men uden held. 

 

Det er ikke lykkedes for arrangementgruppen at få indhentet viden om de aktiviteter DN Kbh 

ellers deltager i sammen med andre foreninger. F.eks. ture på Nordhavnstippen: de annonce-

res i regi af Nordhavns Venner og de er derfor ikke blevet annonceret i DNs aktivside, så vi er i 

gruppen ikke klar over, hvor mange arrangementer DN Kbh egentlig er repræsenteret i.  Dette 

skal selvfølgelig være et fokuspunkt fremover. 

 

Arrangementgruppens udfordringer kalder også på at der bliver analyseret på, hvad der går 

galt. Om det alene er corona, hvilket er tvivlsomt da problemet er kendt tidligere, eller om det 

kan skyldes manglende koordinering i DN Kbh. mellem de forskellige grupper, intern såvel som 

eksternt eller noget helt andet, som vi ikke har fået øje på.  Det er jo interessant og bekym-

rende at vi med den store folkelige interesse for natur, miljø og klima, ikke formår at få flere 

medlemmer aktiveret til både at gøre en indsats i form af  oplysning, udflugter og/eller aktivi-

teter, men også bekymrende at vi ikke kan lave arrangementer som vore medlemmer er inte-

resserede i at møde frem til. 

 

I det kommende år, vil der blive arbejdet med ovenstående problemstillinger og derudfra tages 

beslutning om, hvorvidt DN Kbh skal lægge kræfterne i at opbygge modtage- og arrangement-

grupper i perioden med corona, som jo klart er en udfordring for at mødes med andre, især 

fremmede mennesker.  

 

Affaldsindsamling 

DNs nationale affaldsindsamling, der typisk afholdes i april, blev pga covid-19 udskudt til sep-

tember, på World Clean-up Day. I samarbejde med flere lokaludvalg og miljøpunkter i byen 

afprøvede vi i år et nyt koncept til affaldsindsamlingen, hvor vi foruden selve indsamlingen 

også opgjorde dele af affaldet på producentniveau. Ansvaret for affaldshåndteringen overgår 
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nemlig snart til producenterne selv jvf en EU forordning, der snart træder i kraft, og derfor er 

det relevant dels at vide, hvem der producerer det affald, der ligger i naturen og på gaderne, 

og dels finde ud af, hvor meget af affaldet, der rent faktisk kan identificeres ifht ansvarlig pro-

ducent. Under dette koncept blev der samlet ind 5 steder i byen. De endelige resultater af op-

tællingen er undervejs og vil blive afrapporteret på hjemmesiden og facebook sammen med 

vores samarbejdspartnere. Vi påregner at gentage konceptet til næste år, hvor alle er velkom-

ne til at give en hånd med. 

  

 

Nordhavns Naturvenner 

Tovholder: Knud Erik Hansen 

 

Der er etableret en gruppe på ca. 70 personer, der gerne vil være aktive. En stor del af dem 

kun ac hoc. Denne gruppe er blevet inviteret til møder om aktiviteter og til disse møder er der 

kommet 15-30 personer. Det har været hensigten at folk gennem disse møder skulle kunne 

finde ud af om det vil deltage fast i møder. Det ser nu ud til at ca. 20 fast vil være med i mø-

der om aktiviteter m.m. 

 

I forbindelse med kommuneplan blev det vedtaget, at Nordhavnstippen skal være naturområ-

de, dog forudsat at metrolinjeføringen kan drejes så den ikke behøver at gå ind i området. Det 

er NNV’s forventning at det er muligt.  

 

Der har været drøftelser med By & Havn om åbning af Nordhavn så folk kan bedre kan bruge 

de naturarealer, der allerede nu kan bruges. Det er endt med en aftale om at flere områder 

åbnes op og at etableres en cykelvej fra omkring den gamle Skudehavn og til omkring Tunnel-

fabrikken. 

 

By&Havn begyndte i forsommeren at fylde søen på fælleden ud for Tunnelfabrikken om med 

jord (kridt) for metroboringerne. Det har vi kritiseret By&Havn for og også for vi ikke er blevet 

inddraget inden de tager en sådan beslutning. NNV har sendt deres kritik til borgerrepræsenta-

tionens Trafik- og Miljøudvalg. By&Havn har ikke stoppet eller indskrænket opfyldningen. 

 

Kommunen har ønsket at placerer ungdomsboliger i forbindelse med Tunnelfabrikken. Det har 

NNV ikke ønsket og direkte været imod at de blev placeret ud på fælleden ud foran Tunnelfa-

brikken. Ungdomsboligerne bliver nu placeret forholdsvis tæt ved Tunnelfabrikken og det er en 

acceptabel placering. 

 

Der har i kommunen været forslag om at afsøge områder til midlertidige ungdomsboliger og et 

af områderne går ind i området for Nordhavn Naturpark. NNV har været i kontakt med politi-

kere herom og vurderer ikke at det er mest sandsynligt at der ikke kommer midlertidige ung-

domsboliger i naturpark området. Sagen holdes under observation. 

 

By&Havns forslag til strukturplan blev i efteråret 2019 kun taget til efterretning i kommunen 

og ikke besluttet som kommunens politik. Beslutningen om så vidt muligt at friholde Nord-

havnstippen til natur medfører at den ikke kan gennemføres som By & Havn havde foreslået. 

By&Havn planlægger at lave forslag til ny strukturplan når metrolinjeføringerne til Lynettehol-

men er afklaret. De planlægges afklaret i løbet af foråret 2021. NNV har haft møder med ord-

fører for bypolitikken om den kommende strukturplan. Det er er indtil nu været møder med tre 

ordførere. Flere ordførere vil blive kontaktet.   

  

NNV har haft flere planer om aktiviteter, men de er alle blevet vanskeliggjort af coronaen og 

de fleste umuliggjort. Coronaen har også vanskeliggjort den nødvendige mødeaktivitet.  

 

Det har været planer om bl.a. en dragefestival. Østerbro Miljøpunkt har sammen med NNV 

gennemført 3 guidede ture i Nordhavn. Det er planer om til foråret at lave flere ture. 
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I Nordhavns Naturvenner indgår som forenings- og organisationsmedlemmer: Danmarks Na-

turfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, Friluftsrådet København, Dansk Ornito-

logisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, NOAH, Verdens Skove, Østerbro 

Havnekomite, Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokalråd. 

 

Knud Erik Hansen er talsmand for Nordhavn Naturvenner (NNV). Fra DN København deltager 

desuden Julie Ravn Petersen, Kristoffer Jarlov Jensen og Peder Agger. 

Amager Fælled 

Tovholder: Knud Erik Hansen 

 

Arbejdet med Amager Fælled har været præget af kommunen/By & Havn konkretisering af den 

bebyggelse, der ønskes bygget og af fredningssagen for Strandengen. 

 

Afdelingen har deltaget i By & Havns kontaktgruppe om Vejlands Kvarter. Det har givet infor-

mation om freddriften og en række konkrete forhold. Vi blev lovet at drøfte konkurrencebetin-

gelserne til arkitektkonkurrencen, og lovet et møde inden. Det møde kom i stedet ca. en uge 

efter at By&Havn.   

 

Kommunen udskrev i august 2019 en arkitektkonkurrence. Vinderen blev afsløret i november 

2019. Vi er gået op imod forslaget. Det har en række kvaliteter, men det ligger det skal uanset 

kvaliteter ikke ligge på Lærkesletten. Det er problematisk i forhold til Amager Fælled som na-

turområde og som en funktionel placering. Den ligger på en losseplads der sender metan og 

skadelige dampe op og der er store problemer trafikken til og fra Vejlands Allé. DN København 

har sendt høringssvar. 

 

DN København lavet et oplæg om kommunens økonomi og vil i afsnit sende det ud i det of-

fentlige rum. Budskabet i det er, at kommunen har penge til at købe Amager Fælled og Fisker-

havnen fri for bebyggelse. DN København vil samarbejde med Amager Fælleds Venner og Fi-

skerhavnens venner om at få budskabet ud og sammen også have dialog med politikerne. 

 

I lokalplanen er cykelvejen over strandengen ikke medtaget. Det skyldes – ifølge kommunen, 

By&Havn og arkitektfirmaet – at den ikke er nødvendig for at bebyggelsen kan fungere. Det 

har vi i DN København meddelt Fredningsnævnet. 

 

Knud Erik Hansen er medlem af koordinationsgruppen i Amager Fælleds Venner. DN Køben-

havn har på dermed en direkte kontakt til Amager Fælleds Venner.  

 

Knud Erik Hansen har talt for DN København til to demonstrationer arrangeret af Amager Fæl-

leds Venner og med DN København som medarrangør.  

 

Fiskerhavnen 

Tovholder: Knud Erik Hansen 

 

Stejlepladsen i Fiskerhavnen er affredet ligesom Lærkesletten på Amager Fælled for at give By 

& Havn mulighed for at bygge boliger. 

 

DN København har løbende kontakt med folkene i Fiskerhavnens Venner. Der er også folk her-

fra i Natur- og Fredningsalliancen. 

 

DN København har sammen med Fiskerhavnens Venner indgivet en klage over mangelfuld væ-

sentlighedsvurdering for Natura 2000 området i Kalveboderne. Klagen er udformet af advokat 

Louise Faber. 
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DN København har indsendt høringssvar til lokalplanen. 

Natur- og Fredningsalliancen 

Tovholder: Knud Erik Hansen 

 

Fredningsalliancen har besluttet at forsætte sit virke. Den blev dannet til samarbejdet mellem 

de grønne organisationer til modstand mod affredningen. Fredningsalliancen fik på kort tid stor 

opbakning og 51 organisationer – stor og små - støttede op. 

 

Knud Erik Hansen er talsmand for Natur- og Fredningsalliancen.  

 

De Gamles By 

Tovholder: Kristoffer Jarlov Jensen 

Helhedsplanen for De Gamles By, som vi sammen med andre grønne organisationer gav input 

til i 2019, er blevet vedtaget i Borgerrepræsentationen. I denne plan lover rådhuset at stoppe 

forarmelsen af de rekreative arealer i De Gamles By, men også at bygge en ny skole og et dia-

betescenter.  

 

Vi venter på at planen realiseres og udmøntes i lokalplaner. Det sidste er næppe sagt i den 

sag, da der fortsat er betydelig lokal modstand mod diabetescenteret og kommunen på den 

anden side forsøger at liste et trafikprojekt i gennem på Tagensvej, som vil lægge forgænger-

færdsel ind over Nordpolen, efter vores bedste overbevisning i modstrid med helhedsplanen 

løfter om at bevare og forbedre Nordpolen som et roligt grønt rum. 

 

I mellemtiden er den store bøg, som er blevet levende begravet under et legepladsanlæg, gået 

endeligt ud. En stor eg i samme situation står måske for tur, men holder indtil videre stand. 

Desværre symptomatisk for at kommunen ikke altid efterlever sin egen træpolitik, og at træ-

politikken desværre ikke er så stærkt et instrument til at bevare de store træer. 

Vestre Remisepark 

Tovholder: Knud Erik Hansen 

 

Med kommuneplanvedtagelsen blev der vedtaget nogle retningslinjer for byggeri i Vester Re-

misepark. De indebærer at der kan bygges meget mindre i den nordlige del af end tidligere 

planlagt. De angav også størrelsen på de grønne områder, ca. 10 ha. Det er kun ca. halvdelen 

af det vi i DN København gerne vil have og ser som muligt. 

 

Der skal nu laves en helhedsplan og der vil vi søge at få mere natur ind. 

 

DN København deltager med Knud Erik Hansen i Vesterbro Lokaludvalgs gruppe for Vester 

Remisepark 

Emdruphavernes Venner 

Tovholder: Knud Erik Hansen og Lea Anna Petersen 

 

Emdruphaverne er to grønne områder i tilknytning til 4 større almene afdelinger. Her vil kom-

munen i det ene område etablere nogle containerboliger til unge hjemløse boliger. I det andet 

vil kommunen opføre 12 skæve boliger til hjemløse. 

 

DN København har tidligt haft kontakt til beboere i området. Det er lykkes at få danne Em-

druphavernes Venner med logo og facebookgruppe.  DN København er med i Emdruphavernes 

Venner. 
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Op til budgetforhandlingerne var det meningen at der skulle være givet en bevilling til contai-

nerboligerne. Det lykkedes at få den bevilling taget ud af budgettet. 

 

Socialforvaltningen ville for nogle måneder siden gennemføre de 12 skæve boliger uden lokal-

plan. Der skal nu laves en lokalplan. Det giver mere tid til at lave modstand mod projektet, og 

giver mere offentlig debat. 

 

Kommunen har lukket de skæve boliger ved Amagerbanen (Vermlandsgade). Her kunne der 

placeres skæve boliger i stedet for i Emdruphaverne. Det arbejder vi sammen om med Ama-

gerbanens Venner og Amager Øst lokaludvalg.  

Amagerbanen 

Tovholder: Knud Erik Hansen 

 

DN København har tidligere talt med Amagerbanens folk om situationen og hvad der burde 

gøres. Da der så ud til at ske noget tog DN København kontakt med de aktive i Amagerbanens 

Venner (Amagerbanens folk, beboerne i de skæve boliger, kolonihavefolket og folk fra lokalud-

valget. 

 

Det blev aftalt at vi skulle arbejde at få kommunen til at rejse fredningssag, hvor DN skulle 

være medrejser. Det lykkedes at få kommunen til at vedtage, at kommunen rejser frednings-

sag og med DN som medrejser. 

 

Det er aftalt at DN København fremover deltager i det udvalg med interessenterne, som lokal-

udvalget har nedsat. 

 

Sekretariatet har sendt sagen til DN’s hovedbestyrelse med en anbefaling af at DN er medrej-

ser og at DN København står for en stor del af DN’s arbejde i samarbejde med sekretariatet.  

 

Lynetteholmen 

Tovholdere: Knud Erik Hansen og Ole Damsgaard 

 

Vi er ved at opbygge en gruppe, der kan udveksles viden og eventuelt tage fælles initiativer.  

 

  

  

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Ole Damsgaard                                     Knud Erik Hansen 

formand                                               næstformand  


