Kommentar til Kommuneplanstrategi 2019
Københavns Kommune

Fra Foreningen Det Grønne Knæ
Foreningen ”Det Grønne Knæ” blev dannet i 2003 med det formål at bevare vores lokale rekreative og
grønne områder i Sydhavnen. Der er konkret mulighed for at sikre en grøn kile ind fra strandområderne ved
Kalveboderne til de centrale dele af indre København og Frederiksberg via KarensMindeområderne/ Sjælør
Boulevard/Vestre Kirkegård til Søndermarken og Frederiksberg Have. En væsentlig brik i dette har været, at
sikre den nordlige del af SydhavnsTippen mod byggeri, som Danmarks Naturfredningsforening har forsøgt
ved at rejse en fredningssag i 2012.
Vi arbejder fortsat for at sikre dette område mod byggeri og anden udnyttelse end det rekreative. Det er
vigtigt, at det bibeholdes som rekreativt område i Kommuneplanen og bevares som selvgroet naturområde
sammen med de omkringliggende fredede områder for fremtiden. Som ovenfor skrevet er hele dette
sydlige område af Sydhavnen en meget vigtig og central del af de rekreative områder, der er tilbage i de
indre dele af Københavns Kommune. Men det har også stor værdi for hele hovedstadsområdet og i
særdeleshed de indre boligkvarterer i Valby, Vesterbro, Frederiksberg og City, samt ikke mindst de nyere
boligområder langs inderhavnen. I alle disse områder er der mangel på store samlede rekreative og vilde
naturområder.
Som den nyreviderede Fingerplan fra 2017 fremhæver, er det vigtigt at sikre grønne kiler og her udgør
ovennævnte områder en unik og sammenhængende kile, der oplagt kan udbygges og sikres i den
kommende kommuneplan. I mange forskellige sammenhænge, rapporter og vedtagelser, har Københavns
Kommune fremhævet disse områder som specifikke og bevaringsværdige. Vi finder det derfor uforståeligt
og grotesk, at et flertal på Rådhuset kan gå ind for en ophævelse af fredning af – foreløbig – et af de grønne
og rekreative områder (Stejlepladsen), som vi i Det Grønne Knæ havde taget for givet var sikret for
eftertiden. Vi vil arbejde for at denne plan bliver opgivet, og at alle de rekreative og vilde naturområder i
Sydhavnen bevares.
Det bør være en del af Københavns Kommuneplanvision at de eksisterende naturområder bevares, og at
den kommende kommuneplan fastslår, at man ikke kan affrede fredede områder.

