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Høringssvar fra foreningen Det Grønne Knæ 

Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S af 30.11.2018 
 

Foreningen ”Det Grønne Knæ” blev dannet i 2003. Vores formål er at bevare vores lokale rekreative og 
grønne områder i Københavns Sydhavn som del af en grøn kile fra strandområderne ved Kalveboderne og 
Fiskerhavnen til de centrale dele af indre København og Frederiksberg.  Vi har vores navn fordi 
Sydhavnstippen, som en del af Kalvebodkilefredningen, danner ”et grønt knæ” i det grønne bælte der går 
via Sjælør Boulevard og Vestre Kirkegård til Søndermarken og Frederiksberg Have. 
 
Et af områderne der foreslås affredet i lovforslaget er Bådehavnsgade Øst (Stejlepladsen), som ligger ved 
Fiskerhavnen i Sydhavnen. 
 
Vi vil på det kraftigste protestere mod, at denne lov bliver vedtaget i sin nuværende form. Det er utilgiveligt 
at Københavns Kommune vil bygge boliger på fredede arealer. Områderne er netop fredet fordi de har en 
stor naturværdi såvel som rekreativ værdi for byens borgere og besøgende. Den lette adgang til bynær 
natur er et af de forhold som mange af Københavns indbyggere vægter højt. Ikke kun lokale beboere men 
mange mennesker fra hele hovedstadsområdet benytter de unikke naturområder, som Stejlepladsen i 
Fiskerhavnen samt Sydhavnstippen udgør.  
 
Københavns Kommunes ønsker at ophæve fredningerne, fordi de mangler penge til at finansiere metroen. 
Dårlig økonomisk planlægning må aldrig blive en årsag til at ophæve fredninger. Vi skylder vores børn og 
efterfølgende generationer at de også kan få glæde af naturen.  
 
Området Stejlepladsen i Fiskerhavnen er beskrevet i Bemærkninger til lovforslaget i § 6 Miljømæssige 
konsekvenser: 
 
” Bådehavnsgade Øst (Stejlepladsen) er gammelt lavvandet marint område, som er opfyldt fra ca. 1945 til 
1970. Området er kendetegnet ved en græsdomineret flora med en del stier og kørespor igennem samt 
spredt selvgroet bevoksning af træer og buske. Området er ikke genstand for naturpleje. Der er ikke 
registreret beskyttede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ikke registreret 
forekomster af orkidéer eller andre særligt beskyttede organismer. Naturkvaliteten vurderes på dette 
grundlag at være relativt lav” 
 
Vi er helt uenige i denne vurdering. Naturområdet skal ses i sammenhæng med havnens åbne rum og de 
tilstødende unikke naturområder på Sydhavnstippen. Disse områder udgør et samlet økosystem, som vil 
blive ødelagt for evigt hvis der bygges boliger på Stejlepladsen. Desuden ødelægges en del af den grønne 
kile/korridor som går fra Kalveboderne ind mod Frederiksberg og København. Endelig betvivler vi, at der 
overhovedet er foretaget en grundig naturundersøgelse af området i forbindelse med den meget hurtige 
procedure der foregik i forbindelse med vedtagelse af Københavns Kommunes budget for 2018. 



 
I øvrigt ligger områderne ved Fiskerhavnens Stejleplads og Selinevej op ad et stort Natura 2000 
fuglebeskyttelsesområde, som året rundt, men især i vinterhalvåret, har stor betydning for mange 
fuglearter fra hele Skandinavien – bl.a. Lille og Stor Skallesluger, Hvinand, Pibeand, Lille Lappedykker, 
Troldand, Taffeland, Blishøne. Iflg. miljøretsekspert og professor ved Københavns universitet, dr. Jur. Peter 
Pagh ”skal Folketinget, hvis byggeriet kan få væsentlig virkning på et fuglebeskyttelsesområde klassificeret 
som Natura 2000 i EU, udarbejde en konsekvensvurdering” først, ”og kun hvis vurderingen viser, at 
ophævelsen af fredningen ikke har skadelig virkning på natura 2000 området, kan Folketinget ophæve 
fredningen ved en efterfølgende lov” (Pol. 02.12.18). En sådan sagkyndig vurdering er ikke blevet foretaget 
– i lovteksten står der kun: ”7. Forholdet til EU-retten - Lovforslaget gennemfører ikke EU-regulering” 
 
Det samfund og den kultur som er skabt i Fiskerhavnen af de mennesker som bor og arbejder her er 
overhovedet ikke beskrevet i bemærkningerne, som om det slet ikke eksisterer. Dette er helt i modstrid 
både med Københavns Kommunes tidligere vurderinger og med Bydelsplanen udarbejdet af Kgs. Enghave 
Lokaludvalg, der netop fremhæver det unikke og bevaringsværdige kulturmiljø, som Stejlepladsen er en del 
af. 
 
Borgerne i Sydhavnen er utilfredse med, hvordan Københavns Kommune har gennemført denne beslutning. 
Der har ikke været nogen form for høring lokalt – og et stort flertal i Lokaludvalget har da også protesteret 
over beslutningen. Det lokale demokrati bliver fuldstændig trådt under fode, når der uden lokal og 
kommunal debat bliver besluttet en lov i Folketinget.   
 
Forslaget om, at man bare kan bytte fredning af Strandengen med affredning af Stejlepladsen og to andre 
områder (hektar for hektar) virker helt uden hold i virkeligheden. Strandengen ligger i et helt andet område 
end Stejlepladsen (og Selinevej) og kan på ingen måde kompensere for de ødelæggende effekter en 
affredning vil have på de lokale områder. 
 
Det virker krænkende for retsfølelsen at loven foreslår at Strandengen kan fredes, men der er ikke 
sikkerhed for dette, da en fredning skal foregå ad de sædvanlige kanaler. Her mener man åbenbart at den 
almindelige procedure for fredninger skal følges. Vi savner en begrundelse for, at man så i forhold til 
ophævelserne af fredningerne vælger at fremsætte et lovforslag. Denne forskel i sagsbehandlingen kan kun 
tolkes som et ønske om at gennemtvinge en affredning, som der ingen saglig begrundelse er for. 
 
Ophævelsen af fredningerne, som altså savner enhver saglig begrundelse, og som nu ønskes gennemført 
ved dette lovforslag, har vakt stor vrede og afmagtsfølelse i Sydhavnen, og der er indsamlet over 15.000 
underskrifter for at bevare Fiskerhavnens Stejleplads. Vi opfordrer til, at lovforslaget trækkes, og at man 
finder andre løsninger på finansieringen af metroen end at ødelægge unikke rekreative, natur- og 
kulturhistoriske værdier, som aldrig kommer igen. 
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