Teknik- og Miljøforvaltningen

d. 4. juli 2017

Referat fra Parktræf 2017, Amager Strandpark
Dato: 14. juni 2017
Tidspunkt: 17.00-19.00
Sted: Kilometerbroens begyndelse ved Italiensvej, 2300 København
Referent: Anja Egede Bjødstrup/Anna-Sofie Hjelm Pedersen
Deltagere
25 borgere
Fra Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF):
Projektleder
Anna-Sofie Hjelm Pedersen
Byrumsforvalter
Tinne Mikkelsen
Byrumsforvalter
Henrik Nielsen
Projektleder
Anja Egede Bjødstrup
Beplantningsudvikler
Anna Ellerbæk
Dagsorden
1. Velkomst og præsentation af deltagere
2. Beplantningsudvikling
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4. Spørgsmål og kommentarer fra borgere
5. Afrunding – tak for i dag
1. Velkomst og præsentation
Sofie (TMF) indleder med at fortælle om udviklingsplanen for Amager Strandpark, og hvorfor
parktræffet afholdes.
Spørgsmål: Der mangler informationer på hjemmesiden. Særligt arrangementer må gerne fremgå af
hjemmesiden.
Sofie (TMF) forklarer, at der arbejdes på at udbygge hjemmesiden, så bl.a. arrangementer fremgår,
men også regler, oversigtskort og udviklingsplanen kommer til at være der.
2. Beplantningsudviklingen
Anna (TMF) og Henrik (TMF) fortæller om beplantningsudviklingen for området. Beplantningen
skal understøtte det rekreative liv og naturen i området. Der vil ikke ske de store ændringer ift. de
tiltag, der er nævnt i den gældende udviklingsplan, men særligt askeskoven ønsker forvaltningen at
tynde en smule, så der bliver mere plads til kronerne.
Kommentar: Det vil være ærgerligt, hvis der fjernes for meget.
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Spørgsmål: Tror Forvaltningen, at askeskoven overlever sygdommen?
Anna (TMF) mener, den vil overleve.
Spørgsmål: Har rågerne ikke en indflydelse på træernes tilstand?
Henrik (TMF) mener ikke der er en skade på nuværende tidspunkt, men der holdes øje med udviklingen.
Spørgsmål: Er det rigtigt, at der er en mere skarp opdeling mellem strandengen og plænen (delområde 2).
Henrik (TMF): Der er taget hensyn til de rekreative interesser længst mod Amager Strandvej. Nede
ved vandet er området ved at udvikle sig til en §3 beskyttet strandeng. Hvilket sætter visse begrænsninger på, hvad forvaltningen må rent driftmæssigt.
Spørgsmål: Kan vi få flere planter, der minder om strandeng?
Anna (TFM): Ja
Spørgsmål: Hvorfor fjerner man ikke den gamle kant (red: spunsvæggen langs vandet)?
Tinne (TMF): Vi har fået lavet en kystteknisk undersøgelse, som viser, at det er muligt at fjerne
spunsvæggen, hvis der laves en form for kystsikring ved broerne i hver sin ende. Dette skal gøres
for at bølgepåvirkningen ikke får en negativ indflydelse på strandengen ved at reducere arealet
yderligere. Det koster dog penge at fjernespunsvæggen, men vi kan sagtens forstå ønsket om at
fjerne den.
Kommentar: Sandet ved spunsvæggen er meget ulækkert.
Henrik (TMF): Rapporten undersøger netop, hvad der sker, når spunsvæggen fjernes. Vi regner
med, at det bliver et mere naturligt miljø, hvor vandet ikke opstuves på samme måde, som det er
tilfældet i dag. Vi regner med, at dette vil gavne det naturlige miljø for strandengen.
Spørgsmål: Kan I genplante noget af beplantningen, som er fjernet ved Helgoland (red: Langs
Øresundsvejs forlængelse). Det er ærgerligt, at der ikke længere er læ.
Henrik (TMF): En del af beplantningen vil skyde igen, men vi har faktisk fjernet en del af beplantningen, fordi der var et ønske om, at området gjorde folk utrygge, og der blev smidt en del affald.
Netop derfor er der åbnet noget mere op.
Spørgsmål: Kan I plante hjemmehørende bær-arter?
Henrik (TMF): Ja, vi planter gerne Bær og frugtbærende arter, som passer til kysten.
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Kommentar: Den rekreative plæne(red: delområde 2)er vigtig at bibeholde, da mange anvender
den, fordi den er træt på Amager Strandvej.
Spørgsmål: Hvad er resultatet af den kysttekniske undersøgelse?
Tinne (TMF): Man anbefaler en stensætning ved broerne for at holde på kysten.
Spørgsmål: Vil I plante noget andet end klitfyr?
Henrik (TMF): Forvaltningen vil arbejde med lav beplantning, da det er meget svært at få træer til
at vokse på den nye strandø. Fx buske, høje stauder eller græsser.
Spørgsmål: Er I ikke bange for, at stranden pludselig bliver en losseplads, hvis spunsvæggen fjernes? Det er jo en gammel losseplads vi står på.
Henrik (TMF): Det er netop derfor, forvaltningen undersøger, hvordan bølgerne vil påvirke stranden.
Spørgsmål: Kommer der ikke en ny hæk langs Amager Strandvej? Så man på den måde skærmer
for bilerne, som der er blevet mange flere af.
Kommentar: Der var også engang et plankeværk.
Spørgsmål: Hvad med oversvømmelse længere inde?
Sofie (TMF): Stormflodsplanen, som netop er lagt op politisk omhandler bl.a. klimatilpasning af
Amager Strandpark. Planen indeholder forskellige scenarier om, hvordan man løser problematikken. Der vil være en konkretiseringsperiode på to år, hvor borgere også vil blive inddraget. En løsning kunne være, at man sikrer oppe langs Amager Strandvej, men en anden løsning er fx ude på
den nye strandø. Den endelige løsning er ikke en fastlagt.
Anna (TMF): En hævet sti er for eksempel en mulighed. Ift. beplantning langs vejen kan buskbeplantninger langs plænen være en mulighed.
Tinne (TMF): Forvaltningen arbejder på, at få lavet et nyt sandflugtshegn. Det som er der nu er
netop nødrepareret. Vi kan ikke blot fjerne det, for så ender al sandet ude på Amager Strandvej.
Spørgsmål: Fjerner I rynket rose?
Henrik (TMF): Ja, det er en invasiv art.
Spørgsmål: Hvor er naturlegepladsen henne, som tidligere var her?
Henrik (TMF): Den er fjernet af sikkerhedsmæssige årsager.
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Sofie (TMF): Der er omkring 500.000 kr. hvert år til fysiske forbedringer i strandparken. Det er
selvfølgelig ikke nok til alle de udviklingsønsker den nuværende eller kommende udviklingsplan
indeholder. I samarbejde med parkbrugerrådet, finder vi ud af, hvad penge skal bruges. Udviklingsplanen anvendes som et forvaltningsværktøj internt i forvaltningen.
Spørgsmål: Bordene er i meget dårlig stand. Gør I noget ved det?
Tinne (TMF): Vi er netop i gang med at renovere borde-bænkesæt i parken.
Spørgsmål: Kan der sættes borde-bænkesæt op på den anden siden (red: delområde 2 i forlængelse
af beach sportsområdet)
Tinne (TMF): Ja, når vi får nogle flere penge.
Spørgsmål: Vi vil også gerne have grill-riste i bordene.
Tinne (TMF): Det er der i de nye.
3. Løse hunde på stranden
Løse hunde på stranden har været et problem i mange år. Derfor lavede forvaltningen i 2015 og
2016 et forsøgsområde på stranden, hvor hunde lovligt kunne komme i vandet. Hunde skal altid
være i snor i Amager Strandpark. På den nye ø må hunde kun opholde sig på stier og veje i badesæsonen, og på den gamle badestrand må de være overalt hele året rundt. Desværre er der mange
hundeejere, der ikke respekterer reglerne, og derfor blev forsøgsområdet indført. I 2015 var
strandområdet et fritløbsområde. Dette blev ændret i 2016, hvor hunde skulle være i snor på stranden, men godt måtte få snoren af i vandet. Efter en intern evaluering i kommunen og en evaluering
i parkbrugerrådet er det besluttet at nedlægge forsøgsområdet, da det ikke løste løsehundeproblematikken. Desuden er der et stort fritløbsområde for hunde ved Søstjernen (Kolonihaverne
nord for Sundby Sejlklub), som hundeejerne kan anvende. Hvis området skulle gøres permanent på
den nye strandø, krævede det desuden en fredningsdispensation.
Spørgsmål: Er der mulighed for at udvide strandområdet ved Søstjernen, så slæbestedet bliver en
sandstrand.
Sofie (TMF): Det vil nok koste en del, og da der allerede er en mindre strand ved Søstjernen, ved
jeg ikke om en ny strand vil være det første, man prioriterer, men vi har noteret forslaget.
Spørgsmål: Vi mangler skilte om hunderegler. Kunne det ikke være et forslag at forbyde hunde at
krydse broerne om sommeren?
Kommentar: Der er mange gener fra store hunde som skræmmer børn. Der burde være nogle konsekvenser for hundeejerne.
Tinne (TMF): Der kommer umiddelbart ikke flere skilte end der er i dag, men vi opdaterer dem, så
teksten bliver tydelig, så budskabet står mere skarpt. Desuden indarbejdes der UV-filtre i skiltene,
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så de holder mere end en sæson. Kommunen har ikke politiets beføjelser, og kan derfor ikke udskrive bøder. Det er kun politiet, som må det.
Sofie (TMF): Ofte kan man også komme rigtig langt ved blot at henvende sig til hundeejerne og
fortælle dem om reglerne. I samme omgang vil det være en god idé at oplyse om fritløbsområdet i
Søstjernen.
Kommentar: Problemet med forsøgsområdet var, at der også var mange badegæster. Det er for
varmt for hundene at gå på stierne om sommeren. Det er rigtig godt med fritløbsområdet ved Søstjernen, dog vil det v ære en god idé at ’vende’ området, så der bliver adgang til vandet.
Sofie (TMF): Parkbrugerrådet bakker op om at udvide fritløbsområdet, så stort set hele området
integreres.
Tinne (TMF): Husk at I gerne må have jeres hund med uden for stierne på den gamle strand.
Kommentar: Skilte om stenalderpladsen er forældede. Det vil være godt at få opdateret.
Spørgsmål: Hvor kommer det med hunde i snor til at stå henne?
Sofie (TMF): På ordensreglement skiltene, som sættes op ved siden af kortet over strandparken.
4. Spørgsmål og kommentarer fra borgere
Støj
Kommentar: Der er meget larm fra bl.a. motionsløb, der anvender højtalere.
Sofie (TMF): Vi bringer det videre til vores kollegaer i Byliv, som giver tilladelserne. Der er en begrænsnings på, hvor mange højtalerarrangementer der må være om året og i sommerperioden.
Spørgsmål: Er det ikke muligt at indskærpe områderne en smule, når der bl.a. afholdes løb. Nogle
gange er stranden spærret for adgang for os, der ikke deltager.
Spørgsmål: Får arrangørerne et ordensreglement, som indeholder information om oprydning, parkering ect.
Tinne (TMF): Ja, retningslinjerne fremgår af arrangementstilladelsen. Parkering følger dog de almindelige regler i kommunen.
Spørgsmål: Er der en støjgrænse for, hvor meget fx sportsarrangementer må larme?
Tinne: Ja, det er der.
Sofie (TMF): Der er kommet en ny forskrift om udendørs musikarrangementer. Den indeholder
også støjgrænser.
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Spørgsmål: Det er helt grotesk, hvor meget løb må fylde i parken. Hvor kan man klage?
Kommentar: Man kan også se de mange arrangementer som noget hyggeligt, så der er noget at
kigge på.
Kommentar: Selvom jeg sidder i kørestol, kan jeg nu godt komme forbi.
Kommentar: Der står ikke, at man ikke må parkere langs græsset.
Henrik (TMF): Det skal bilister selv vide.
Skrald
Spørgsmål: Engangsgrill flyder over det hele. Kan vi ikke gøre noget?
Spørgsmål: Kan vi ikke få en metalcontainer stående ved affaldsspandene, som kan anvendes?
Tinne (TMF): Det er kommunen i gang med at indføre.
Kommentar: Toiletterne er meget slidte og ofte aflåste.
Tinne (TMF): De gamle toiletter går ofte i stykker, og bliver derfor aflåst.
Kommentar: Særligt Sankt Hans aften er et problem.
Tinne (TMF): Det koster en del penge at lave nye toiletter. Derudover er planen at samle skraldespandene, så de ikke er over hele stranden, men grupperet. Det samme gælder glascontainere. I er
velkomne til at skrive til mig, hvis I oplever nogle problemer. Vedhæft gerne et billede.
Kommentar: Man mangler lidt en visuel identitet herude. I kunne overveje at involvere designskolerne.
Kommentar: Der er jo en designmanual.
Tinne (TMF): De skal følge København Kommunes retningslinjer og designmanualen. Vi anbefaler ikke, at man blot maler toiletterne for at forskønne dem, da de trænger til en større renovation.
Grunden til at de offentlige toiletter ofte er lukkede er, at de går nemt i stykker.
Dykkerbanen
Spørgsmål: Vi plejer at have en bøje liggende. Hvorfor er den ikke kommet op endnu? Der har
været en del farlige situationer.
Tinne (TMF): Det er helt klart noget vi skal kigge på.
Spørgsmål: Der var engang et vandforum. Eksisterer det ikke længere?
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Sofie (TMF): Formålet med forummet var at komme med input til reglementet. Det gjorde I sidste
år. I er meget velkomne til selv at mødes, men forvaltningen faciliterer ikke flere møder på nuværende tidspunkt.
Kommentar: Der mangler badebroer. Også handicapfaciliteter mangler.
Sofie (TMF): Onsdag d. 28. juni inviteres I alle til indvielse af badeliften og badestien for gangbesværede ved Helgoland. Borgmester Morten Kabell vil deltage.
Kommentar: Stranden er rykket tættere på ved Helgoland. Snart er badeanstalten landfast med øen.
Spørgsmål: Hvad er planerne for Havkajakvej?
Sofie (TMF): Vi er ved at revurdere bebyggelsesrammen i de enkelte byggefelter. Planen er at lave
en ny lokalplan. Et af formålene er at skabe mere liv om vinteren bl.a. ved Havkajakvej. Nogle
områder egner sig til mere bebyggelse, mens andre skal friholdes, så naturen får en fremtræden
plads. I de områder hvor der bliver ledig plads, vil der komme til at foregå en åben proces, hvor
alle kan byde ind på arealerne. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår lokalplanen kommer i høring.
Spørgsmål: Kan vandbrugerne få en plads i parkbrugerrådet?
Sofie (TMF): Der sidder allerede repræsentanter, der repræsenterer vandaktiviteter. Næste gang
der er valg til parkbrugerrådet er i 2022. Vi kunne overveje at lægge navnene op på personerne i
parkbrugerrådet, så I kan få jeres ønsker igennem dem.
Tinne (TMF): Planen er at Kajakhotellet og Inipi bytter plads.
Spørgsmål: Er der nogen planer om mere belysning?
Sofie (TMF): Ja, der er netop givet penge til belysning på Øresundstien. Projektet forventes realiseret ultimo 2018.
Spørgsmål: Er der planlagt en overgang ved Hedegårdsvej?
Tinne (TMF): Ja
Spørgsmål: Hvad med at lave et rekreativt område ved strandstation 1 fx en boldbane/basketbane
Tinne (TMF): Vi har netop anlagt en handicapparkeringsplads og den lille grussti vil blive asfalteret.
Sofie (TMF): Hvis man ønsker et større området ændret til fx en boldbane, vil det højest sandsynlig kræve en dispensation fra fredningen.
Spørgsmål: Er møderne i parkbrugerrådet offentlige?
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Sofie (TMF): Nej, der sidder 24 repræsentanter valgte repræsentanter. Næste valg er som sagt i
2022.
Kommentar: Der mangler legepladser til børnene.
Sofie (TMF): Den nuværende udviklingsplan muliggør etablering af legepladser i nogle af delområderne, men på nuværende tidspunkt har vi ikke pengene.
Spørgsmål: Hvorfor kan vi ikke selv lave et udvalg, der kan skaffe pengene til legepladser?
Sofie (TMF): Den mulighed vil jeg gerne undersøge, men når der bygges legepladser skal kommunen være bygherre og et evt. anlæg skal godkendes internt i kommunen.
Spørgsmål: Hvad gør I ved ubudne gæster i stranden?
Tinne (TMF): Når vi opdager dem, reagerer vi.
Kommentar: I kan anvende app’en Giv et praj.
Kommentar: Jeg kunne godt tænke mig nogle flere bademuligheder herfra naturstranden (red: delområde 2). Fx lægge nogle natursten ud, man kunne anvende.
Kommentar: Jeg ønsker flere borde og bænke.
Tinne (TMF): Vi er netop i gang med at sætte nogle nye op.
Spørgsmål: Kunne man lave en slags forhindringsbane ved tiøren, som man kunne anvende, når
man fx løber?
Spørgsmål: Hvad med en agilitybane til hunde?
Sofie (TMF): Ja, altså ved Søstjernen.
Kommentar: Man kan evt. lave partnerskaber mellem private hundeejere og virksomheder, som
gerne vil finansiere.
5. Afrunding – tak for i dag
Sofie (TMF) takker for godt fremmøde, og alle de gode forslag, der er kommet.
Hvis der er nogen som ønsker planen i print, er man velkommen til at skrive til Sofie i april 2018, når planen er
godkendt og printet. Derefter vil man få planen tilsendt. Den lægges også på hjemmesiden.
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