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Høringssvar om Bynatur i København 

 

Østerbro Lokaludvalg har bemærket, at mange ord og gode 

målsætninger, ofte de samme, bruges i de to strategiforslag (høring om 

Bynatur og høring om Agenda21 strategi). Tankegangene er gode og 

handlingsforslagene er gode, men det vil være en fordel for 

lokaludvalget og de debatter vi skal fremme, hvis kommunale forslag 

der ligger så tæt op ad hinanden skrives sammen og kan behandles og 

diskuteres med borgerne under et. 

 

Vi er i Østerbro Lokaludvalg meget opmærksomme på, at vores 

grønne områder udvides og beskyttes til gavn for borgerne, hvorfor 

"Strategi for Bynatur" er et fint oplæg, som vi naturligvis bakker op 

om.  

Dog mener vi, at det er uambitiøst på sigt at acceptere en faldende 

mængde grønt areal pr. borger i stedet for at have en målsætning om at 

bibeholde de godt 25m2, som var til rådighed i 2008. Det er samtidigt 

uklart, i hvor høj grad de fine principper ender med at blive ledsaget af 

de budgetmæssige tiltag, som i sidste ende kan sikre deres 

implementering.  

 

Tiltaget spiller i høj grad sammen med lokaludvalgets ønsker om at 

Strandboulevarden bliver omlagt til grøn klimapark i forbindelse med 

den allerede planlagte skybrudssikring.  

 

Vi håber desuden at udviklingen af Nordhavnsområdet kan holde et 

grønt fokus, hvor træer, bede, grønne strøg og byrum, by- og taghaver 

bliver fremtrædende, selv om der lægges op til et tæt byområde. 

 

Samtidig kan vi ikke undgå at undre os over, at forvaltningerne på den 

ene side lægger op til at sikre borgernes adgang til grønne områder, 

samtidigt med at der arbejdes på at bebygge de rekreative områder, 

som allerede eksisterer på gasværksgrunden. I den forbindelse er det 

vores håb, at den langsigtede målsætning om en grøn by vinder over 

kortsigtet kassetænkning. 
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