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”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
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Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
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Afd. Landskabsarkitektur og planlægning 

    

13. november 2015 

 

Rikke Munck Petersen og Ole H. Caspersen 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

 

 

    

Naturpark Amager: 
 
5. Generation og fremtidens bypark? 



Enhedens navn 

1 
Mulighederne i grøn infrastruktur i byerne socialt, sundheds- og 
klimamæssigt 
 
Erfaringer fra Green surge, lignende parker 
 
Naturpark Amager som 5. generation:  
 
connectivity, multi-funktionalitet, klimatilpasninger 
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

v 

Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 3 

1. Generation:  
De kongelige lysthaver der blev åbnet i 1800 tallet 

http://2.bp.blogspot.com/-dXsfS5N8gKU/T8KDeqciqZI/AAAAAAAAAd8/06X5sWYj2SM/s1600/IMG_2728.JPG


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

2 generation:   
Borgerskabets parkanlæg i 1800 tallet 

Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 4 

Lille Mølle 1845 

Grøn er vårens hæk 
Tekst: Poul Martin Møller, 1819 
Melodi: Niels W. Gade, 1851  
 
Grøn er vårens hæk, 
kåben kastes væk, 
jomfruer sig alt på volden sole. 
Luften er så smuk, 
deres længselssuk 
kendes let på deres silkekjole 



Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 5 

3 generation:   
Arbejderklassens folkeparker 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGC-IXAhskCFUuGLAodnQUPnA&url=http://politiken.dk/indland/ECE1269473/faelledparken-fester-med-poelser-og-lambrusco/&psig=AFQjCNGXovPpKwZ-VquKcYy_pRTZLSQZHQ&ust=1447267022508212


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 6 

4 Generation: 
Velfærdssamfundets grønne områder fra 1940 og frem 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNykoMTJhskCFcmQLAod-M4LoA&url=http://www.byhistorie.dk/site/utils/imgpop.asp?ass_id%3D180&psig=AFQjCNHWrq4G-kGtNBZqTSIaYPXnQzeUnQ&ust=1447269562932370


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 7 

5. Generation: ?   
Naturpark Amager - Den multifunktionelle hybrid? 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

Data 

 
 Inddæmmet  i 1943 
  
3500 ha dvs. 3.5 gange så stor som 
Dyrehaven  
 
Starter 3 km fra Rådhuspladsen og 
rækker 15 km mod syd 
 
Kalvebod fælled åbnet for adgang i 1994 
 
Naturpark i  2015 
 
Tre Kommunale ejere samt staten og By 
og havn  
 
 
 645.000 besøgende årligt imod  
 
 7.5 mill. i Dyrehaven 
 
 338.000 i Vestskoven 
 
 
 
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 10 

Højere end kote 0 
 
Kote 0 
 
Under kote 0 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

Dias 11 
            Kalvebod Fælled 

Wadden sea Unesco world heritage 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

Green Infrastructure and Urban 
Biodiversity for Sustainable Urban 
Development and the Green Economy 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

5 generations park funktioner 

Forbindelser/Kobling 

 

Biodiversitet 

 

Multifunktionalitet 

 

Sundhed/oplevelser 

 

Klima tilpasning 

 

Social inklusion   

 

 

 

 

 

Enhedens navn 



Enhedens navn 

KOBLING/connectivity 
 
Del af et regionalt netværk  
 
men ringe kobling til anden 
grøn struktur 
  
Ringe lokale og intern 
koblinger 



Enhedens navn 

TILGÆNGELIGHED 
- 
KOBLINGER 



Enhedens navn 

BARRIERER – POTENTIALER ? 
 
 
 



Enhedens navn 

UDFORDRINGER – INDGANGE ? 
 
 
 



Enhedens navn 

BOLIGSOCIALE 
OMRÅDER 
- 
KOBLINGER 

Urbanplanen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXJpIOZi8kCFYGHLAod0gwCUQ&url=http://www.witraz.dk/ydelser&psig=AFQjCNFHRvjpdTwmPr3K_lnPq2Q3izt-5g&ust=1447428343894312


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 20 



Enhedens navn 
 
 

2 
Det sociale løft og den sunde by 
 
Derfor nye områder og nedslag 
- hvordan? 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Auten 

Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 22 

• Autencitet (naturens udvikling) 
• Kulturhistorien 
 -Inddæmningen 
 -Den militære anvendelse 
          -Vandet i landskabet 
 
• Tilgængeligheden 

 

Friluftslaboratorie 
Natur-kulturhistorisk indsats 

Sten fra forrige istid 

Millitærets  anvendelse  

Om dyr og naturpleje 

Gran Vandet i landskabet 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Stier og holme ved Svenskeholm, natur- og kulturformidling gennem landskabelige  bearbejdninger 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

INDGREB 
 
 
Strategi til 
Indfrielse af 
potentialer  
 
løsning af 
iagttagne 
problemer  



Enhedens navn 

SAMMENBINDENDE 
TILTAG 

HOVEDINDGANGE 
OG 
FACILITETER 
 
 
Eksisterende /nye 
indgange og 
faciliteter 



Enhedens navn 

MOTIONCYKLSRUT
ER 
 
Ruter på de 
eksisterende lige 
stier og  
hele vejen rundt 
om  Amager 
 

SAMMENBINDENDE 
TILTAG 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

STIER –OG 
OPLEVELSESRUTER 
 
 
Ruter af forskellig 
længde 
 
Ruterne er 
tilrettelagt, så de 
byder på varierede 
oplevelser 

SAMMENBINDENDE 
TILTAG 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Enhedens navn 

NØGLEPROJEKTER 
 

 
Rekreative anlæg 
adgange byområder 
støttepunkter 



Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 29 

Ny offentlig badebro med bade- og opholdsfaciliteter syd for Hvidtjørnearealet, Sydstranden 



Enhedens navn 

Preben Skaarup Landskabsarkitekter 



Enhedens navn 

Viingård Arkitekter 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

INDVINDINGEN 
 
Spydspidsprojekt 
 
Kulturhistorisk  
og  
rekreativt område. 
 
Indvindingscenter 
Faciliteter  
til 
Badning, kajak, surf 
 



Enhedens navn 



Enhedens navn 



Enhedens navn 



Enhedens navn 

KALVEBODERNE 
 

Spydspidsprojekt 
 
Ny stor hovedindgang 
og rekreativt område 
 
Primitive hytter,  
kolonihaver 
 
Maritime events 
Badning, sejlads,  
kajak, surf 
 



Enhedens navn 



Enhedens navn 

Ecological Design/ Designer Ecology diskurs 
 
 
Urørt naturområde?  
Ulven tilbage på Amager? 
 
 
Nye funktioner og faciliteter? 
 
Militær- og kulturhistorien fastholdes? 
 
Skabt kulturlandskab, vand og indvinding som 
omdrejningspunkt, præmis, læringspotentiale  
og udtryk? 
 
 



Enhedens navn 

Sted og navn 

Dias 39 



Enhedens navn 

Tredje Natur 



Enhedens navn 


