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1
“Hver gang vi fælder et træ, kommer der hyste - 
ris ke reaktioner”. Således udtrykker en kommunal 
embedsmand den folkelige patos bag beskyttelsen 
af  de grønne områder. Udtalelsen faldt nogenlun-
de samtidig med, at et voldsomt folkeligt pres fik 
politikerne i Københavns Kommune til at lægge 
byudviklingsplanerne på Amager Fælled på is, 
midt under valgkampen forud for kommunevalget 
i 2017. Et folkeligt pres der i 2021 er genoplivet 
med protester mod det nye byggeri på fælleden.

Storkøbenhavns grønne områder er måske ikke 
det vigtigste regionalpolitiske tema i konkurrence 
med eksempelvis sundheds- og uddannelsessek-
torerne, men kan alligevel opnå massiv politisk 
opmærksomhed og sætte dagsordener i en valg-
kamp i landets største kommune. I 2021 er der 
optræk til at byggeri på Amager Fælled på ny 

kommer til at spille en stor rolle op til kommune-
valget sidst på året. Coronanedlukningen har des-
uden sat fornyet fokus på den store betydning de 
grønne områder spiller for befolkningen.  

For en stor del af  befolkningen gør de grønne 
områder – store som små – en betydelig forskel 
for deres hverdag. Her kan et træ fra eller til spille 
en vigtig rolle.

Denne rapport omhandler Storkøbenhavns grøn-
ne områder. Rapporten bygger på det tidligere 
temahæfte fra marts 2017 “Et århundrede med 
planlægning af  grønne områder i Storkøbenhavn” 
om den overordnede historie bag tilblivelsen af  de 
grønne områder, og rapporten supplerer denne 
historie med en analyse af  aktuelle udviklingsten-
denser. Dokumentationen omfatter formelle plan-

Introduktion og 
sammenfatning

De Storkøbenhavnske byområder er mange steder integreret i skove og grønne områder – resultatet af årtiers omhyggelig  
planlægning. Her er det Mølleådalen på grænsen mellem Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner, hvor boliger og erhverv er 
lokaliseret meget tæt på naturområder af høj rekreativ kvalitet.
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analyser, ana lyser af  kommunernes høringssvar i 
forbindelse med fingerplanrevisionen samt inter-
views af  og workshops med relevante aktører i 
planlægning og forvaltning af  Storkøbenhavns 
grønne områder. Rapporten rummer resultater af  
forskningsprojektet “Storkøbenhavns Grønne 
Områder”, finansieret af  Kraks Fond Byforskning.

Der er fokus på den fysiske planlægning, som den 
formuleres i Fingerplanen, den daglige forvalt-
ning, som den udspiller sig i Storkøbenhavns 
kommuner, samt de problemer, visioner og ud-
viklingstendenser, der kommer til udtryk blandt 
Storkøbenhavns aktører inden for planlægning og 
forvaltning af  de grønne områder.

Storkøbenhavn rummer omfattende grønne om-
råder af  høj kvalitet og med god tilgængelighed 
for byens borgere og turister. Mere end hundrede 
års planlægning og forvaltning har beskyttet de 
grønne områder, som er af  stor betydning for re-
gionens natur og sundhed – og områderne frem-
hæves som et aktiv i tiltrækningen af  højt uddan-
net arbejdskraft. Også den aktuelle og fremtidige 
indsats over for biodiversitet og klimaforandringer 
spiller en vigtig rolle i forhold til forvaltning af  
områderne.

Den fortsatte sikring af  de grønne områder er 
overordnet set lagt i rammer af  Fingerplanen, der 
i 2007 afløste Hovedstadens Udviklingsråds 
(HUR) regionplan. Fingerplanen har status af  

landsplandirektiv, der binder kommunerne i deres 
beslutninger om blandt andet overordnet arealan-
vendelse og lokalisering af  forskellige bymæssige 
funktioner. Siden den første Fingerplan blev ved-
taget, er der vedtaget en revision i 2013, en i 2017 
og senest en i 2019. Revisionerne har karakter af  
mindre, tekniske revisioner i forhold til den mere 
fyldige og visionære 2007-version.

De overordnede arealkategorier som Storkøben-
havn inddeles i omfatter Det Indre Storbyområde 
(håndfladen), Det Ydre Storbyområde (fingrene) 
og Det Ydre Storbyområder (landområde). Dertil 
kommer de grønne kiler, der omfatter indre kiler 
og kystkiler samt de ydre kiler. Det øvrige hoved-
stadsområde udgør resten af  arealet og inddeles i 
byområde, sommerhusområde og landområde. 
Byvækst må kun foregå i de to førstnævnte, mens 
de grønne kiler er beskyttet af  et omfattende sæt 
af  regler, der prioriterer deres anvendelse til ho-
vedsagelig rekreation og natur- og miljøbeskyt-
telse. Byvækst må kun i begrænset omfang ske i 
det øvrige hovedstadsområde, der i øvrigt i vidt 
omfang er beskyttet af  landzonebestemmelserne.

Fingerplanen og dens revisioner stadfæster således 
grundlæggende det overordnede mønster i plan-
lægningen af  det storkøbenhavnske område, der 
har rødder tilbage i planlægningen fra det tyvende 
århundrede. Fra 1970’erne har ansvaret for plan-
lægningen af  Hovedstadsområdet skiftet mellem 
amterne og regionale konstruktio ner; Hovedstads-
rådet og Hovedstadens Udvik lings råd, HUR.

Strukturreformen, der afskaffede amterne og 
HUR, indebar en forskydning af  ansvar fra de  
regionale myndigheder og amterne til kommuner. 
Denne forskydning har skabt et ansvarsmæssigt 
gab mellem stat og kommuner. Fra kommunernes 
side opleves der i vidt omfang problemer med 
manglende synlighed fra statens side. Staten for-
holder sig forholdsvis passivt og rammesættende 
gennem Fingerplanen, og en fornyelse af  den 
overordnede vision for hovedstadsområdet mang-
ler, eftersom revisionerne af  Fingerplanen ho ved-
sagelig er af  teknisk karakter.

De storkøbenhavnske kommuner overlades så-
ledes til eget initiativ om at skabe sammenhænge i 
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og koordinering af  den overordnede indsats for 
de grønne områder.

Der er ikke noget generelt pres mod de grønne 
områder fra ønsker om egentlig byudvikling. Der-
til er de grønne kiler alt for godt beskyttet af  fred-
ninger, skovlov og kilebestemmelser, og i det 
øvrige hovedstadsområde gør Fingerplanen og 
landzonebestemmelserne det vanskeligt at byud-
vikle. En undtagelse herfor er den verserende sag 
om Amager Fælled, hvor der er ophævet fred-
ninger for at skabe plads til byggeri. Derudover 
foregår der beskeden udvikling i kileområder, der 
fx grundet infrastrukturanlæg ligger isoleret fra 
resten af  kilerne. 

Der er et stigende ønske om at opgradere rekre a-
tive faciliteter, så de kommer i bedre overensstem-
melse med den moderne bybefolknings forvent-
ninger. Et eksempel er strandområderne, der om-
kring København i vidt omfang er kunstigt an-
lagte, men som er bundne af  det niveau af  facili-
teter og forventninger til service, der var fremher-
skende ved deres anlæggelse. Og der er sket meget 
med strandlivet siden Bellevue blev anlagt i 
1920’erne og Køge Bugt Strandpark i 1980.  
Amager Strandpark fra 2005 har et langt højere 
service- og facilitetsniveau.

Dertil kommer ønsket om at indpasse andre an-
læg, der ikke nødvendigvis har meget med rekrea-
tion at gøre – herunder klimasikringsanlæg. Klima-
sikringsanlæg kan, hvis de tilpasses rekreative for-
mål og giver et løft for naturen, placeres i kileom-
råder. Også støjvolde ønskes indpasset de grønne 
kiler, og det sker i vidt omfang ved at integrere 
dem med rekreative muligheder. 

Med statens tilbageholdende rolle og bortfaldet af  
det regionale niveau, opleves der stigende proble-
mer med manglende koordination af  indsatser på 
tværs af  kommunerne. En række forhold, som 
tværgående stiforløb og sammenhængende natur, 
er afhængige af  et tværgående samarbejde mellem 
i al fald størstedelen af  de storkøbenhavnske kom-
muner.

Fremtiden for de grønne områder rummer en 
række overvejelser om den fremtidige brug, om en 
mere formel zonering af  de grønne kiler, og om 
en aktiv stillingtagen til de ydre kileforlængelser og 
den grønne ring. Det er ikke sandsynligt, at der vil 
komme et decideret pres for byudvikling i de indre 
grønne kiler. Landzoneadministrationen i de by-
nære landzoner bør tages op til revision, da de er 
en væsentlig hindring for opfyldelsen af  almene, 
rekreative formål.

Fingerplanen lægger vægt på, at de grønne områder både kan fungere som nærrekreative områder og som regionale frilufts-
område. Mange områder fungerer fint som begge dele. Her er det Gentofte Sø (øverst) og Vaserne mellem Holte og Birkerød 
(overfor), der begge er regionalt betydende naturområder, men som også ligger meget bynært.
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2
Indledning  
– de formelle rammer

Med strukturreformen i 2007 blev en ny epoke i 
den danske fysiske planlægning indledt. Reformen 
betød blandt andet, at regionplanlægningen, som 
amterne hidtil havde stået for, i al væsentlighed 
blev afløst af  kommuneplanlægning. Amterne 
blev nedlagt og stort set hele plankompetencen 
overdraget til de 98 nye kommuner. 

I erkendelse af, at Storkøbenhavn behøver en sam-
menfattende planlægning, der ikke kan varetages af  
de enkelte kommuner alene, blev det i den nye 
planlov indføjet, at den overordnede planlægning 
af  Storkøbenhavn skulle varetages gen nem et 

lands  plandirektiv, og altså styres direkte fra staten. 
Landsplandirektivet tog navn efter den oprindelige 
Fingerplan fra 1947. Således fik Storkøbenhavn for 
første gang en officiel plan med det navn. Lands
plandirektivet Fingerplan 2007 skulle opstille bin-
dende rammer for blandt andet byudvikling, byom-
dannelse, grønne strukturer, transportkorridorer, 
samt trafik og forsy ningsanlæg. 

Indtil 2006 var det Hovedstadens Udviklingsråds 
(HUR) regionplan, der var udgangspunktet for 
den kommunale planlægning i hovedstadsområdet. 
Dele af  HURs regionplan blev således erstattet 
med Fingerplan 2007, mens resten af  indholdet i 
HURs 2005-regionplan efterhånden blev erstattet 
af  de nye kommuneplaner fra 2009.

Fingerplanen 2007-17

De grønne områders betydning for befolkningens stressniveau og psykiske velvære fremhæves som en af de væsentlige funk-
tioner af de grønne områder. Her er det Furesøen ved Holte Roklub.
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Med strukturreformen skete der en fornyelse af  
den fysiske planlægning. På den ene side blev plan-
lægningen mere decentral med øgede lokale fri-
hedsgrader i kommunerne. På den anden side blev 
den kombineret med mere central planlægning i 
form af  landsplandirektivet. De konkrete afvej-
ninger af  arealrelaterede interesser skal med struk-
turreformen fremover ske i den kommunale plan-
lægning, og udlæg af  nye byområder er eksempel-
vis blevet en kommunal kompetence. Den statslige 
planlægnings rolle er at fastlægge de overordnede 
rammer.

De overordnede rammer for Storkøbenhavn blev i 
2007 defineret med Fingerplanen. Revisionen af  
Fingerplanen i 2013 havde mest karakter af  sum-
mariske repetitioner af  2007-planen med for-
holdsvis beskedne ændringer. 2017- og 2019-revi-
sionerne følger ligeledes de overordnede rammer 
fra 2007-planen, men de grønne kiler tilpasses i 
takt med ændrede behov for og interesser i kiler-
nes funktion og rolle i Storkøbenhavn, hvilket af-
stedkommer bemærkelsesværdige tendenser. 
Hvorvidt dette udgør et pres på de grønne kiler, 
vil blive diskuteret i det afsluttende kapitel. 

Fingerplan 2007 

Det overordnede formål med Fingerplan 2007 var 
at udvikle en stærk hovedstad – og at formulere en 
plan, der kunne realisere visionen: “Der synes […] 
at være generel opbakning til Fingerplanens over-
ordnede strategi om at få vækst, miljø og trafikal 
infrastruktur til at hænge bedre sammen”. Planen 
fremhævede, at vidensamfundet og globaliseringen 
“sætter storbyerne på dagsordenen”. Byerne blev 
opfattet som drivkræfter for væksten, og hovedsta-
den blev i den sammenhæng anset for særlig vigtig 
for hele nationens udvikling. Regeringens opfat-
telse var, at København skulle stå stærkt i konkur-
rencen med andre metropoler, ikke mindst de 
nærmeste naboer Berlin, Stockholm og Hamborg. 

De grønne områder spiller en nøglerolle for denne 
vækst. Byens kvalitet som leve og arbejdssted blev 
i Fingerplan 2007 fremhævet som en væsentlig 
konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække den 
menneskelige resurse, der er så vigtig i vidensøko-

nomien. Planloven og Fingerplanen forudsatte der-
for et fortsat højt beskyttelsesniveau for natur, mil-
jø og landskab, herunder fastholdelse af  Stor-
københavns grønne kiler som et selvstændigt mål.

Arven forpligter 
I midten af  00’erne blev Den Grønne Betænkning 
og Fingerplan 1947 kanoniserede som kulturarv. 
Denne forpligtende arv blev der omhyggeligt hen-
vist til i 2007 Fingerplanen. I den politiske del af  
planen blev det fremhævet, at fingerbyen har vist 
sig robust over for forandringer. Planen har skabt 
en god sammenhæng mellem byens funktioner og 
transportsystemet og har tilvejebragt fritidsland-
skaber, der strækker sig langt ind mod bymidten. 
“Planens ledemotiv med håndflade og byfingre har 
vist sig tilpasningsdygtig over for nye krav og ud-
fordringer gennem seks årtier”.

Det regionale perspektiv 
I Fingerplan 2007 blev det konstateret, at presset 
på det åbne land, natur og miljø er særligt stort i 
Storkøbenhavn. Arbejdet for at fastholde forskel-
len på by og land, er derfor særligt påkrævet her. 
Mens det er statens opgave at sikre de overord-
nede rammer, er det er kommunernes opgave at 
udfylde de grønne områder med rekreative tilbud, 
og styrke landskabs- og naturkvaliteter. Men i for-
hold til tidligere, hvor der var en regional myn-
dighed, der påtog sig en koordinerende rolle, er 
koordineringen mellem kommunerne nu fuldstæn-
digt afgørende. Kommunerne skal efter struktur-
reformen altså påtage sig et regionalt ansvar, der 
er langt større end da Hovedstadsrådet, amterne 
eller HUR sørgede for koordineringen.
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Varetagelsen af de grønne interesser
Fingerplan 2007 fremhævede, at det er en hoved-
opgave at koordinere den bymæssige udvikling 
med en tilsvarende udvikling af  den grønne struk-
tur med rekreative muligheder. Der blev refereret 
til HURs regionplan fra 2005, der, udover fast-
holdelse af  de gamle kileområder, også rummede 
udpegning af  nye kileforlængelser og den fjerde 
grønne ring. 

I Fingerplanen blev det fremhævet som en for-
udsætning for, at visionerne kan opfyldes, at 
“byspredning undgås”, at “udlægning af  ny by-
zone begrænses”, at de “rekreative og landskabe-
lige kvaliteter videreudvikles”, og at der oprethol-
des en “klar grænse mellem by og land”. Specifikt 
fremhæves det, at de grønne kiler skal forlænges i 
takt med byfingrenes udvikling, således at de nye 
byområder til enhver tid forsynes med grønne om-
råder. Fingerplanen og planloven skulle i fælles-
skab sikre, at kiler og grønne ringe friholdes fra 
bebyggelse og bymæssige fritidsanlæg. Det skulle i 
fremtiden være kommunernes opgave at under-
støtte og udvikle kvaliteterne i landskaberne, så de 
hænger sammen på tværs af  kommunegrænserne.

Fingerplanens fire geografiske 
delområder

Et bærende element i Fingerplan 2007, der er vi-
dereført i de senere revisioner, var den basale ind-
deling af  Storkøbenhavn i fire overordnede areal
kategorier: Håndfladen, fingrene, de grønne kiler 
og det øvrige hovedstadsområde. For detaljer se 
figur 1. 

For de fire kategorier blev der fastsat forskellige 
retningslinjer, der blev kommunernes og statens 
væsentligste redskab til at styre udviklingen. Ind-
delingen er bestemt af  planloven, der dikterer, at 
der skal gælde særlige bestemmelser for hvert af  
de fire geografiske områder. Udover de fire areal
kategorier opererede planen gennem arealreserva-
tioner til for eksempel overordnet infrastruktur. 

De større rekreative, grønne områder blev selvsagt 
mest knyttet til de grønne kiler og det øvrige ho-
vedstadsområde. I de grønne kiler blev den ge-
nerelle regel, at de ikke må inddrages til byzone 
eller anvendes til såkaldte bymæssige friluftsanlæg. 
I arealmæssigt omfang og beliggenhed svarer ki-

Fingerplanen dikterer, at den klare grænse mellem land og by opretholdes, her i det sydlge Taastrup.
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lerne til HURs udpegning i regionplanen 2005. 
For det øvrige hovedstadsområde blev det først og 
fremmest reglen, at ny byudvikling kun må have 
meget lokal karakter. Uden for håndfladen og by-
fingrene skal der således vises tilbageholdenhed 
med byudviklingen. 

De grønne kiler og regionale 
friluftsområder

At de grønne, rekreative områder spiller en vigtig 
rolle for Storkøbenhavn understeges i Fingerplan 
2007 med ordene: “I vidensamfundet er kvaliteten 

Figur 1: Hovedstadsområdet og 
arealkategorierne fra Fingerplan 
2007.

af  omgivelserne i stigende grad en forudsætning 
for at tiltrække virksomheder og kvalificereret ar-
bejdskraft. København er vokset frem som en by 
ved havet, og kysterne og nærheden til vandet er en 
unik kvalitet ved landets hovedstad. Andre kvali te-
ter er de mange skove, søer og fritidsområder”. 

De grønne kilers rolle er at udgøre dels daglige fri-
tidslandskaber for de lokale kommuner, dels regio-
nale udflugtsområder for det tættere bebyggede 
indre storbyområde. De grønne områder frem-
hæves for deres sundhedsmæssige værdi, oplevel-
sesmuligheder og deres medvirken til at nedsætte 
psykisk stress. 

Det indre storbyområde (håndfladen)

Hovedstadsområdet

Det ydre storbyområde (fingrene)

Det ydre storbyområde (landområde)

Grønne kiler (indre kiler og kystkiler)

Grønne kiler (ydre kiler)

Det øvrige hovedstadsområde (byområde)

Det øvrige hovedstadsområde (sommerhusområde)

Det øvrige hovedstadsområde (landområde)

Transportkorridor

Lufthavne
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Byfingrene vil fortsat være et helt afgørende ledemotiv for den storkøbenhavnske byplanlægning. Her Roskildefingeren ved  
Hedehusene med den gamle Roskildevej (th), jernbane og motorvej (tv) som afgørende led i udviklingen af bystrukturen.

Kysterne og nærheden til vandet er en unik kvalitet ved landets hovedstad og blev understreget i Fingerplan 2007. Her er det 
Øresundskysten med Charlottenlund Skov og Fort i forgrunden.
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Som nævnt overtog kommunerne med struktur-
reformen ansvaret for den videre planlægning og 
realisering af  de grønne kiler. Derfor blev kom-
munerne også af  staten opfordret til at fortsætte 
det tværkommunale samarbejde om at realisere 
visionerne for de grønne kiler. Opgaven var at 
sikre flere opholdsmuligheder i kilerne og øge til-
gængeligheden til dem. Dette kunne ske ved anlæg 
af  flere sammenhængende stiforløb gennem og på 
tværs af  de enkelte kiler.

Det skal bemærkes, at Fingerplanen udtrykkeligt 
angiver, at der skal være plads til, at jordbrug kan 
foregå i de grønne kiler.

Fingerplaner 2013 og 2017

Efter den første landsplandirektivfingerplan i 
2007 er der fulgt op med opdateringer i 2013, 
2017 og 2019 – det vil sige efter den alvorligste del 
af  finanskrisen var ovre, og der igen var økono-
misk vækst. Begge opdateringer er holdt i en 

meget kortfattet stil uden de mange politiske 
erklæringer, der var en del af  2007-planen. Finger-
plan 2017 blev revideret i to såkaldte spor. Spor 1 
blev afsluttet med Fingerplanens ikrafttræden i 
juni 2017. Spor 2 byggede på en proces, der skulle 
afdække, om der var “behov for grundlæggende 
ændringer af  Fingerplanen”. Spor 2 blev afsluttet 
med den gældende Fingerplans ikrafttræden i 
marts 2019. 

De to revisioner opretholdt hovedstrukturen i de 
fire arealklasser. 2013planen var meget eksplicit i 
forhold til at skåne det åbne land og naturen mod 
byudvikling, og i stedet satse mere på, at byom-
dannelse skulle stå for væksten i bebyggelse. Her-
ved kunne der gennem fortætning af  den eksiste-
rende by opnås en byvækst, uden at den vil gå ud 
over landskaberne omkring byen. Byudviklingen 
skulle ifølge 2013-planen derfor primært ske i det 
indre og ydre storbyområde og kun undtagelsesvis 
i forlængelse af  byfingrene. 2013planen overførte 
mindre områder mellem de fire hovedkategorier, 
mens 2017-planen rummede et helt nyt grønt kile-

Byomdannelse i Håndfladen skal skåne de åbne landskaber omkring byen, her er det Sydhavnen og Islands Brygge der i de sidste 
årtier er blevet kraftigt udbygget som boligområder.
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område ved Frederikssund, der adskiller den nye 
by Vinge fra Frederikssund by. Ellers er der kun 
tale om beskedne ændringer i kilestatus. 2017- 
planen rummede også en indre afgrænsning af  
den fjerde ring, der er af  betydning for udlæg af  
byzone i det øvrige hovedstadsområde indenfor 
ringen.

Nye grønne bykiler
I håndfladen blev der i 2013 indført de såkaldt re-
gionalt betydningsfulde grønne bykiler, der omfat-
ter byparker og skove i de fire tæt bebyggede kom-
muner København, Frederiksberg, Gentofte og 
Tårnby. En del af  disse grønne bykiler er fredede, 
men udnyttelsen er ofte intensiv. Formålet med 
udpegningen er at sikre deres status som frilufts-

områder. Den store forskel på disse bykiler og de 
indre grønne kiler er, at man kan placere bymæs-
sige friluftsanlæg i bykilerne, hvis de vel at mærke 
er tiltænkt funktioner, der er i overensstemmelse 
med områdets karakter. I de indre kiler er den 
slags anlæg i udgangspunktet ikke tilladt. Men det 
er bemærkelsesværdigt, at den overordnede plan-
ramme for byparker løftes op på statsniveau. 

En anden nyskabelse var udpegningen af  grønne 
bykiler langs Ring 3 i forbindelse med den bymæs-
sige omdannelse, der forventes i forbindelse med 
anlægget af  en letbane langs Ring 3. Udpegning  
af  grønne bykiler var specielt møntet på Gladsaxe 
Kommune som håndfladekommune og Alberts
lund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Ishøj, Lyngby 

Figur 2: Oversigtkort over de grøn-
ne bykiler, som de fremstår i Fin-
gerplan 2017 – overført fra 
2013-revisionen.

Grønne bykiler

Grønne kiler  
(indre kiler og kystkiler)
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Tårbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner i by-
fingrene. Ring 3 bykilerne skal sikre, at der skabes 
sammenhængende blå-grønne strukturer på tværs 
af  kommunegrænserne i Ring 3 korridoren. De 
grønne områder og vandet skal integreres i byom-
dannelsen, og der skal skabes forbindelse mellem 
boligområder og de grønne kiler. Desuden skal 
arbejdet med klimatilpasning tilgodeses, der skal 
skabes god adgang til natur og landskabsoplevel-
ser i kommunerne og på tværs af  kommunegræn-
serne, og det skal sikres, at de grønne bykiler i 
videst muligt omfang er tilgængelige for friluftsliv. 

I 2017-planen omtales en samlet grøn-blå strategi 
for ringbyen, også kaldet Loop City, der vil skabes 
som resultat af  byomdannelse langs letbanen og 
derfor i de kommende årtier vil sætte sit præg på 
Vestegnen. 

Efterhånden som kommunerne fastlægger de nye 
grønne områder, optages disse automatisk i Fin-
gerplanen.

I 2013-planen blev der indført et regionalt cykel-
netværk, der både tjener rekreative formål og kan 
fungere som effektive pendlerveje. Pendlercykel-
stier eller supercykelstier er et forsøg på at få 
aflastet bilvejene i pendlertrafikken.

Det skal bemærkes, at det fra 2013 blev et krav i 
forbindelse med udlægning af  byzone i landom-
råderne i Hillerød og Frederikssundsfingrene, at 
kommunerne aftalte kileforlængelser på langs og 
tværs af  byfingrene med staten. Der er imidlertid 
kun i Frederikssund Kommune udpeget en ny 
grøn kile i Fingerplan 2017.

De grønne bykiler omfatter byparker og skove i de indre, tæt bebyggede kommuner. Her ses Ørstedparken, Søerne og  
Assistens Kirkegård.
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De indre grønne kiler 

Fingerplanrevisionerne fra 2013 og 2017 fulgte 
2007-planens restriktioner for både de indre 
grønne kiler og for kystkilerne i byfingrene. De 
grønne kiler skal forbeholdes almene, ikke-bymæs-
sige friluftsaktiviteter, med mulighed for at drive 
jordbrug. Kilerne må ikke inddrages til byzone og 
skal friholdes fra bebyggelse, areal- og bygnings-
krævende friluftsformål, samt støjende friluftsan-
læg. Der kan dog i en række specifikt nævnte om-
råder etableres fritidsanlæg. Der blev i planen taget 
forbehold for de arealreservationer til infrastruk-
turformål, der ligger i kilerne, og som har ligget i 
planerne for Storkøbenhavn siden 1970’erne. 

Grunden til den restriktive politik over for frilufts-
anlæg er, at de indre kiler i forvejen rummer anlæg 
i et omfang, der lægger en begrænsning i den al-

mene adgang til kilerne. Det drejer sig eksempelvis 
om anlæg, hvor adgang kræver medlemskab af  en 
forening eller indhegnede anlæg. Mulighederne for 
ophold og rekreation for de uorganiserede bruge-
re har derfor højeste prioritet i fremtidens forvalt-
ning af  de indre kiler.

Der blev i planen lagt op til, at de grønne kiler skal 
friholdes for vindmøller og solcelleanlæg, med 
mindre der er tale om restarealer, som opstår ved 
eksempelvis infrastrukturanlæg. Den rekreative an-
vendelse og landskabets oplevelsesværdi må dog 
ikke forringes gennem sådanne anlæg. Der vil også 
kunne gøres plads til klimatilpasningsanlæg i de 
dele af  de grønne kiler, der ikke er udlagt til trans-
portkorridorer. Men de skal samtidig opfylde 
natur formål og styrke rekreative interesser, for  
eksempel i forbindelse med anlæg af  regnvands-
søer og -kanaler.

De grønne kiler må ikke omdannes til byzone og skal friholdes fra anlæg til friluftsformål. Landskaberne omkring Sjælsø er be-
skyttede af gamle fredninger og kilestatus.
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De ydre kiler

De ydre kiler er udpeget for, at de grønne rekrea-
tive områder kan udvikles i takt med udbygning og 
afgrænsning af  byfingrene og således opretholde 
det bærende motiv i den storkøbenhavnske plan-
lægning. Planen lagde derfor vægt på, at de ydre 
kiler ikke inddrages til byzone, og i de eksisterende 
landsbyer, der ligger i kileområder, vil der kun 
kunne tillades begrænset lokalt byggeri. De ydre 
kiler skal friholdes fra solcelleanlæg og vindmøller, 
dog med de samme undtagelser der gælder for de 
indre kiler.

Det overordnede formål med at udpege ydre kiler 
er at stille arealer til rådighed for det almene fri-

luftsliv, og offentlighedens adgang har højeste pri-
oritet i disse områder. Der skal derfor udvises til-
bageholdenhed ved placering af  friluftsanlæg med 
begrænset offentlig adgang. I modsætning til reg-
lerne for de indre kiler, er det altså i de ydre ki ler 
muligt at placere enkelte anlæg til det organiserede 
friluftsliv, hvis de placeres under hensyntagen til 
landskabs-, natur- og kulturværdier. Der åbnes 
også en smule mere op for støjende anlæg i de 
ydre kiler. Der kan også placeres klimatilpasnings-
anlæg, der samtidig styrker natur og vilkår for fri-
luftsliv. Nedlagte grusgrave kan udnyttes til nye, 
fortrinsvis offentlige, formål.

Samlet set gælder der således mere lempelige reg-
ler i de ydre kiler sammenlignet med de indre kiler.

Figur 3: Oversigtskort over hoved-
stadsområdet og de fire geografi-
ske områdetyper, herunder de ydre 
kiler, fra Fingerplan 2017.
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Landskaberne vest for Vestskoven ligger i de ydre kiler, der er tiltænkt en fremtidig udvikling, som rekreative områder.

Det øvrige hovedstadsområde er det åbne land uden for kilerne og byområderne, inklusiv de mindre bysamfund. Der er en  
generel begrænsning på omfanget af byudvikling i denne områdekategori.
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Det øvrige hovedstadsområde

Det øvrige hovedstadsområde omfatter populært 
sagt resten af  det storkøbenhavnske område uden 
for den bymæssige bebyggelse – det vil sige for-
trinsvis det åbne land med landsbyer og andre min-
dre bysamfund, samt regionens omfattende sommer-
husområder. Reglerne for det øvrige hovedstads-
område skal for det første sikre en adskillelse mel-
lem by og land, for det andet lægge en generel og 
kraftig begrænsning på omfanget af  by zoneudlæg. 

Områderne inden for den fjerde grønne ring (se 
figur 4), der er klassificeret som det øvrige hoved-
stadsområde, må under ingen omstændigheder 

inddrages til byzone, og skal fastholdes som jord-
brugslandskab med mulighed for placering af  fri-
tidsanlæg. Fingerplan 2013 fremhævede, at den del 
af  det åbne land inden for den fjerde ring, som 
ikke er omfattet af  kilestatus, ikke kan udlægges 
som byzone – bortset fra nogle specifikt afgræn
sede tilfælde. Den grønne ring, som binder Rung-
sted Kyst sammen med Karlstrup Mose over 
Måløv, er et udlæg, der skal forbinde de ydre kile-
områder indbyrdes, og i øvrigt danne en sammen-
hængende grøn korridor hele vejen uden om 
Storkøbenhavn (se figur 4). Ringen er i planerne 
blevet videreført fra Fingerplan 2007. Udlægget er 
på visse strækninger meget smalt, og som det be-
mærkes; nogle steder kun udgjort af  en sti.

Figur 4: Den indre grænse af den 
fjerde grønne ring i Fingerplan 
2017.
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Det rekreative stinet

Fingerplan 2017 rummer et appendix, der behand-
ler regionens overordnede rekreative stinet, der 
som ovenfor nævnt også skal befordre cykelpend-
ling via specielt hurtige og attraktive pendlercykel-
stier. Som hovedprincipperne for stierne nævnes, 
at de skal have kontakt med trafikknudepunkter 
og togstationer; at deres forløb skal koordineres 
med den stiplanlægning, der ligger uden for ho-
vedstadsområdet; at der skal følges op på stierne i 
kommuneplanerne; at manglende strækninger skal 
udpeges, og endelig; at stierne skal danne udgangs-
punkt for afmærkning af  ruter. Specielt for de 
rekreative stier gøres gældende, at hver grøn kile 

skal have en sti fra håndfladen til kysten og til 
hovedstadsområdets vest- og sydgrænser. Der skal 
etableres sammenhængende stier i de grønne 
ringe, langs kysten og omkring de store søer.  
Nationalpark Kongernes Nordsjælland og det  
fredede herregårdslandskab på sydvestegnen skal 
forsynes med stier. Der skal etableres en sti langs 
Ring 3, og der skal anlægges stier til kysterne fra 
købstæderne i de yderste dele af  byfingrene. De 
overordnede rekreative stier skal generelt være 
egnede for både cyklende og gående, og der skal 
arbejdes for at etablere passager ved barrierer.

Figur 5: Oversigtskort over Stor-
københavns rekreative stinet,  
illustreret i Fingerplan 2017.
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Fjordkilen og Bugtkilen

Som opfølgning på Fingerplan 2013 blev der lagt 
op til at indlede et samarbejde med kommunerne 
om at udvikle to kileforlængelser. Naturstyrelsen 
udarbejdede to rapporter om henholdsvis Fjord-
kilen langs nordsiden af  Roskildefingeren i Høje
Taastrup og Roskilde Kommune og Bugtkilen 
langs vest siden af  Køgefingeren i Solrød og Køge 
Kommune. 

Bugtkilen blev ikke modtaget positivt af  Solrød 
Kommune, mens Roskilde og Høje-Taastrup 
Kommune var mere positive over for den nye kile. 
Begge disse kiler er taget ud af  Fingerplan 2017 
og de to kilerapporter fik aldrig formel status. Til 
gengæld er der i 2017-planen udpeget en ny kile i 
Frederikssund (se figur 8). 2013planen inddrog 
Værløse Flyveplads i Hjortespringkilen. 
 

De rekreative stier er et meget vigtigt element i Storkøbenhavn – de skal binde de grønne områder sammen og koble bolig-
områder og stationer til rekreative områder. Der er et stort behov for videre udbygning af stierne og koordination på tværs af 
kommunegrænser. Her er det den regionale sti i St. Vejleådalen i Ishøj Kommune.
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2    Dialogprojekt om forlængelse af de grønne kiler 2014

1. Fjordkilen 

Fjordkilens beliggenhed

Fjordkilen er beliggende nord for ’Roskildefin-

geren’ i Roskilde og Høje-Taastrup kommuner 

og strækker sig som et ca. 2 km bredt bælte fra 

Sengeløse og den eksisterende grønne kile i øst, 

langs afgrænsningen af byfingeren ud til Veddelev 

halvøen i Roskilde Fjord i vest.

Fjordkilen danner ’ryg’ til de snart udbyggede 

byområder i Roskildefingeren, og udgør dermed et 

rekreativt nærmiljø for godt og vel 14.500 men-

nesker, der i dag bor i kilen eller mindre end en 

kilometer fra kileafgrænsningen. Herudover er 

kilen, som del af den overordnede grønne struktur 

i hovedstaden, fritidslandskab for hele hovedsta-

dens befolkning, der eksempelvis kan nå kilen via 

Trekroner station og den planlagte forbindelse 

herfra til Risø samt Hedehusene station og busfor-

bindelse nordpå mod landsbyen Soderup og mod 

Hillerød.

Fjordkilen udgør en forlængelse af Vestskovkilen, 

der sidst blev forlænget af HUR med Regionplan 

2005. Fjordkilen tegner således en sammenhæn-

gende grøn forbindelse mellem den 4. grønne ring 

og Roskilde Fjord. Via den 4. grønne ring knyttes 

kilen til blandt andet Hedeland syd for byfingeren 

og de store råstofområder omkring Kallerup/Vasby 

i Høje-Taastrup Kommune. I Roskilde Kommune er 

kilen desuden delvist sammenfaldende med den 

strategiske udpegning af en grøn ring rundt om 

Roskilde by. 

Fjordkilens afgrænsning

Fjordkilens afgrænsning følger i videst mulige 
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Figur 6: Afgrænsning af fjordkilen langs nordsiden af Roskildefingeren, Naturstyrelsens baggrundsrapport 2014.

Fjordkilen er en udpegning til fremtidig kile nord for Roskildefingeren mellem Sengeløse og Roskilde Fjord. Selv om kilen formelt 
blev pillet ud af Fingerplanen, bakker Roskilde Kommune op om kilen.
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2    Dialogprojekt om forlængelse af de grønne kiler 2014

1. Bugtkilen 
Bugtkilen er beliggende vest for ’Køgefingeren’ i 

Greve og Solrød kommuner samt for en lille dels 

vedkommende i Køge Kommune. Kilen udløber 

i nord ved Greve landsby som en forlængelse 

af den eksisterende grønne kile, og strækker sig 

sydpå langs byfingeren mod øst og transportkor-

ridoren mod vest, og slutter ved Lille Skensved i 

Køge Kommune.  

Bugtkilen danner en 1,5-2 km bred ’grøn korridor’ 

mellem de store infrastrukturanlæg, der løber 

langs byfingeren og transportkorridoren, der er 

reserveret til fremtidige trafik- og forsyningsan-

læg. Bugtkilen udgør en sikring af muligheden for 

udvikling af et stort sammenhængende fritidsland-

skab med attraktive rekreative muligheder langs 

de tæt befolkede områder i den næsten udbyg-

gede byfinger – ikke mindst på langt sigt. Godt 

16.500 borgere er beboende i – eller indenfor en 

kilometer fra – kilen. Herudover vil kilen, som del af 

den overordnede grønne struktur i hovedstaden, 

på sigt kunne fungere som fritidslandskab for hele 

hovedstadens befolkning, der eksempelvis kan 

nå kilen via Køge-bugt-motorvejen eller en af de 

Bugtkilens beliggenhed
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Figur 7: Afgrænsning af bugtkilen langs vestsiden af Køgefingeren, Naturstyrelsens baggrundsrapport 2014.
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Figur 8: Placeringen af den nye grønne kile ved Frederikssund i Fingerplan 2017.
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3
Fremtiden for Storkøbenhavns 
grønne områder

Som indledning til projektet Storkøbenhavns 
Grønne Områder, blev der i 2015 afholdt en 
workshop, hvor status og fremtid for de grønne 
områder i Storkøbenhavn blev diskuteret. Til 
workshoppen blev indbudt en bred kreds af  ak-
tører i Storkøbenhavn: kommunale og statslige 
embedsfolk, repræsentanter fra forskellige 
NGO’er, borgerforeninger, erhvervsorganisa-
tioner, virksomheder samt forskere inden for na-
tur- og landskabsforvaltning samt fysisk planlæg-
ning med fokus på Storkøbenhavn. Et bredt ud-
snit af  de inviterede mødte op til hele eller dele af  
workshoppen, i alt deltog ca. 80 personer.

Workshoppen tog afsæt i fire faglige indlæg. To fra 
planlæggere fra Ishøj og Rudersdal Kommune, et 
indlæg fra en landskabsarkitekt med erfaring fra 
naturparkplanlægning i hovedstaden, samt et ind-
læg fra en forsker med indsigt i den grønne plan-
lægning i Storkøbenhavn. Efter de faglige indlæg 
blev deltagerne fordelt i otte grupper, der hver for 
sig diskuterede en række forudbestemte emner. 
Emnerne omfattede udfordringer i den nuværen-
de forvaltning, de væsentligste private og offent-
lige aktører, samt de væsentligste aktuelle udfor-
dringer for de grønne områder i bred forstand.  
Til slut blev der afholdt en plenumdebat, hvor en 
række spørgsmål blev gjort til genstand for af-
stemninger i forsamlingen. 

I dette kapitel gennemgås resultaterne fra work-
shoppen. Der er udelukket refereret fra workshop-
pen, og fortolkninger er udeladt, udover enkelte 
opsamlende bemærkninger.

Hovedproblemer i den aktuelle 
forvaltning

På workshoppen blev deltagerne bedt om at pege 
på udfordringer i den nuværende forvaltning af  de 
grønne områder. Resultatet blev et omfattende 
problemkatalog. Der blev især lagt vægt på koordi-
nations- og samarbejdsproblemer mellem aktører, 
men også juridiske forhold i forbindelse med 
udøvelse af  myndighedsansvar blev fremhævet. 
De forskellige niveauer af  driften i de grønne om-
råder var et tilbagevendende tema. Ejerforhold i 
de grønne områder blev understreget som af-
gørende for forvaltningen.

I den evigt aktuelle diskussion om økonomi 
berørte deltagerne især de ressourcer der er til 
rådighed i kommunerne. Generelt er den grønne 
forvaltning økonomisk hårdt presset, og det er 
svært at finde yderligere besparelser. Der er en 
tendens til at flytte ressourcer fra drift til admini
stration og tilsyn. Når ressourcerne er knappe 
bliver vedligeholdelse af  friluftsfaciliteter sat un-
der pres, men vedligeholdelsen er et ansvar, som 
skal anerkendes og styrkes i kommunerne.

Workshop:  
Status og fremtid for grønne 

områder i Storkøbenhavn
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Samarbejder og partnerskaber

Det er nødvendigt, at alle relevante faggrupper, 
brugergrupper og myndighedsniveauer inddrages i 
planlægningen og forvaltningen af  de grønne om-
råder. Samarbejde og partnerskaber mellem myn-
digheder og borgere og mellem myndigheder ind-
byrdes er helt afgørende for den moderne forvalt-
ning, men også vanskelige at få til at virke i praksis. 

Samarbejdet mellem kommuner og frivillige blev 
fra myndighedsrepræsentanter fremhævet som 
vanskeligt, og der blev udtrykt ret delte meninger 
om betydningen af  frivillige kræfter. På den ene 
side opleves det som en styrke at få frivillige ind-
draget i forvaltningen, og de frivillige i naturpleje 
kan styrke et socialt og mentalt ejerskab og enga-
gement i naturforvaltningen. På den anden side er 
det ofte besværligt organisatorisk, og det opleves 
som, at de frivillige igennem deres involvering ta-

ger for meget ejerskab og “kræver for meget”.
Blandt de konkrete erfaringer fra partnerskaber 
blev blandt andet Hørsholm nævnt – her var 
oplevelsen, at man “nærmest skal betale borgerne 
for at drifte arealerne”. Dem der tager ejerskab 
“kræver” noget til gengæld – “og det tager tid at 
forhandle”. Som positivt eksempel med partner-
skaber blev Naturpark Amager fremhævet. Samlet 
set var der stor enighed om, at det at drifte vel-
fungerende partnerskaber er svært og kræver en 
større indsats og en bedre dialog end i den nor-
male forvaltning.

I dialogen med lokale foreninger skal man fra 
kommunernes side sikre, at rollefordelingen 
afklares præcist. Som konkret eksempel blev 
kogræsserlaug nævnt. Kommunen har måske ikke 
de nødvendige arealer til rådighed for laugene, 
mens laugene på den anden side kan have en for-
ventning om, at “arealer ikke er et problem”.

Naturpark Amager, der omfatter Vest- og Sydamager, blev fremhævet som resultat af et stærkt partnerskab for udviklingen af  
de grønne områder.
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Statens og kommunernes rolle

Fra flere deltagere blev det efterlyst, at staten sæt-
ter klarere rammer og krav til tværgående samar-
bejde og formulerer flere helhedsstrategier. I en 
situation, hvor det er svært for kommunerne at 
prioritere opgaverne i den grønne forvaltning, kan 
det opleves som en fordel, når der kommer “no-
gen oppefra” og kræver, at visse projekter priori-
teres. Konkret er det ikke nok blot at udpege de 
grønne kiler, der skal også følges op på udpegnin-
gerne. Det var et udbredt ønske, at der blev sat 
stærke og klare rammer – og at de blev håndhævet. 
Som eksempel fremhæves det, at uden over-
ordnede for pligtelser og tilsyn bliver lokale ud-
viklingsplaner og vækst prioriteret over landskabe-
lige hensyn og hele idéen i Fingerplanen. 

I den forbindelse opfattede en del det som pro-
blematisk, at staten efter strukturreformen har 

trukket sig som overordnet ansvarlig og tilsyns-
førende myndighed. 

Forholdet mellem stat og kommuner blev be skre-
vet som en situation, hvor kommunerne efter 
strukturreformen er blevet ladt alene med friere 
hænder, men det opfattes meget tvetydigt. En ræk-
ke deltagere savnede en instans med HURs over-
blik og ansvar. Der var blandt mange en opfattelse 
af, at efter strukturreformen mangler det regionale 
niveau i Hovedstadsområdets forvaltning, og de 
efterlyser en instans, der kan varetage de regionale 
interesser. Der er stadig roller og ansvar fra det 
regionale niveau, der ti år efter strukturreformen 
ikke er afklarede. Det blev konkret efterlyst, at sta-
ten burde fungere som tovholder for projekter og 
for tværgående processer mellem kommu ner ne.

I andre tilfælde opleves staten som en meget do-
minerende aktør. En deltager udtrykte forholdet 

Kogræsserlaug står for forvaltningen af en del af Storkøbenhavns grønne områder, men løsningen er ikke altid uproblematisk. 
Hjortespringskilen i Herlev Kommune.
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mellem staten og kommuner med ordene: “Dia-
logen i det rigide system er eksemplificeret ved, at 
kommuner er pålagt høring – men staten og dens 
styrelser hører ikke på kommunerne”. En konkret 
kritik af  staten blev rettet i forbindelse med de 
statslige infrastrukturanlæg, der lægges i kilerne, 
mens kommunerne selv oplever store begræns-
ninger lokalt.

Samarbejde mellem kommuner

De grønne kiler krydser kommunegrænser, og for-
valtningen af  dem kræver, at der er et godt samar-
bejde mellem kommunerne, ikke mindst når det 
regionale niveau i den direkte forvaltning er væk. 
Kilernes forvaltning skal både adressere det nære 
og det regionale, og det regionale perspektiv kræ-
ver tværgående kommunalt samarbejde. Det er ge-
nerelt svært at tænke og arbejde på tværs, men der 
er et klart ønske om mere samarbejde og dialog på 

tværs af  kommuner. Grunden til at samarbejdet 
på tværs af  kommunegrænser ofte bliver nedpri-
oriteret er mangel på ressourcer, men også regu-
lært manglende fokus. Selv om der generelt er 
meget bred enighed om, at der er brug for samar-
bejde, peges der på problematikken i, at det ikke er 
klart, hvem der skal facilitere og betale disse tvær-
gående og dialogbaserede processer. Samarbejdet 
er dyrt, og finansiering kommer ind her som et 
meget væsentligt element. Som konkrete eksem - 
p ler på samarbejdsbehov nævnes tilfælde hvor ki-
lerne bliver skåret over af  trafikanlæg. Der blev 
også fremhævet gode eksempler på forpligtende 
samarbejder, eksempelvis mellem Ishøj og Val-
lensbæk kommuner om fælles naturforvaltning i 
St. Vejleådalen, Naturpark Amager samarbejdet 
om udvikling af  naturparken, det kulturhistoriske 
samarbejde omkring Københavns forsvarsring 
samt samarbejdet om vandhåndtering og klimatil-
pasning i Harrestrup Ås opland.

Der blev luftet utilfredshed med, at staten uden videre kan lægge store infrastrukturanlæg i kilerne, mens kommunerne oplever 
store begrænsninger. Her ses den nye København-Ringstedbane i Brøndby Kommune.
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Inddragelse af borgerne i 
forvaltningen

Forvaltningens grundlæggende opgave i forhold 
til de grønne områder er at forvalte offentlige are-
aler, der bruges intensivt af  almindelige borgere. 
Det er derfor et afgørende spørgsmål, hvordan de 
uorganiserede naturnyderes interesser varetages. 

Der er en stor bevidsthed om, at der skal hånd-
teres forskellige brugerkategorier fra folk, der går 
en tur til deltagere i større organiserede events. 

Nogle grupper er lettere at planlægge for end an-
dre. De forskellige grupper indebærer forskellige 
udfordringer – og det er ikke nødvendigvis sådan, 
at de brugere af  naturen, der ikke er organiserede, 
er lettere at planlægge for end andre, mere organ-
iserede brugere. Det er et gennemgående træk, at 

nogle brugere har svært ved at dele arealer med 
andre. En del brugere er meget følsomme over for 
trusler mod blandt andet stilhed.

I diskussionerne blev borgerinddragelse et centralt 
tema. Der er blandt de offentlige myndigheder et 
ønske om mere borgerinddragelse, men omfanget 
og formen er man usikker på. Det skal udnyttes, at 
borgerne kender de lokale kvaliteter i de grønne 
områder, og denne viden skal aktiveres i langt hø-
jere grad. De grønne råds status og egnethed som 
medium blev i den forbindelse diskuteret indgå-
ende. Det blev foreslået, at Naturstyrelsens bru-
gerråd kunne bruges som inspiration for kom-
munerne. Man kunne også se på de nye natur-
parkråd og nationalparkråd som en model. For at 
komme ud over de mere formelle rammer blev 
kommunerne opfordret til at bruge borgermøder 
og forberede dem ordentligt.

Det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner om forvaltningen af St. Vejleådalen blev fremhævet som et 
godt eksempel for kommunalt samarbejde. Her er det Vallensbæk Mose med Vallensbæk Kommune i forgrunden og Ishøj til 
venstre i billedet. I baggrunden ses Høje Taastrup. 
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Lovgivning og sagsbehandling

På workshoppen var der stor interesse for hele pro-
cessen fra en generel lovgivning med overordnede 
rammer til den konkrete sagsbehandling, hvor en 
tolkning af  regler udøves. I forbindelse med de af-
stukne lovrammer blev der efterspurgt en højere grad 
af  graduering af  kilebestemmelserne, således at der 
for eksempel i nogle områder kan anlægges mere end 
i andre. Eksempelvis kan der på arealer tæt på veje, 
der alligevel er støjplagede, tillades mindre bebyggel-
ser og anlæg. Det fremhæves at landzonebestemmel-
serne ikke kan bruges optimalt i kilerne, da bestem-
melserne forhindrer ikke-indgribende omdannelser 
af  landbrugsejendomme. Der er således behov for 
mere differentiering og plads til fortolkninger i for-
hold til den enkelte lokale sag.

Også fordelingen af  myndighedsansvaret var et vig-
tigt tema. I forhold til tilsynet med kilerne havde 
mange på workshoppen den opfattelse, at der var 
u klarhed om ansvarsfordelingen. 

Hovedaktører i forvaltningen

Et væsentligt skridt i en analyse af  forvaltningen 
af  de grønne områder er at identificere de aktører, 
der er relevante i forvaltningen. Groft sagt kan 
man inddele aktører i henholdsvis ejere og brugere 
af  de grønne områder. Men også myndigheder 
med tilsynskompetence er en væsentlig aktør-
gruppe.

Workshoppens deltagere fremhævede, at ejere af  
de grønne områder er helt centrale for forvaltnin-
gen. Ejerne har væsentlige roller i forvaltningen af  
arealer med almen interesse – især i forhold til 
driftsopgaverne og ejernes planer for arealernes 
brug. Fremtidsperspektiver afgøres oftest af  jord-
ejere, der formulerer planer og visioner for area-
ler nes udvikling.  

Inden for gruppen af  ejere ligger den væsentligste 
sondring mellem de private og de offentlige, og 

Som eksempel på den zonering, der blev foreslået, kan man 
ved støjplagede områder tæt på veje og jernbaner tillade min-
dre anlæg. Her er det motorvej og den nye bane til Køge i 
Den Grønne Kile i Brøndby Kommune.

De private jordejere spiller en væsentlig rolle for forvaltningen 
af de grønne områder. Her ses Frederiksdal Gods, der er den 
største private jordejer i det nordlige København. Godsets 
skove har siden 1920’erne været åbne for offentligheden 
efter overenskomst med staten.
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inden for den sidste om det er kommunale eller 
statslige ejere. Den relative betydning af  ejerkate-
gorier varierer med den geografiske lokalisering af  
de grønne områder. I de indre kiler ejes størstede-
len af  arealerne af  staten, fulgt af  kommunerne 
og de private. I de ydre kiler spiller de private lods-
ejere klart den største rolle, fulgt af  henholdsvis 
staten og kommunerne. 

Staten – oftest i skikkelse af  Miljøministeriet – 
spiller således en central rolle som arealejer og are-
alforvalter. Både ministeriet som central enhed og 
Naturstyrelsens lokale enheder spiller vigtige rol-
ler. De lokale afdelinger af  Naturstyrelsen optræ-
der ikke mindst med en driftsrolle. Men også som 
planmyndighed og i forbindelse med tilsynsopga-
ver optræder staten som central aktør i de grøn ne 
områder, selv om mange som nævnt kritiserede 
staten som for tilbageholdende i forvaltningen af  
de grønne områder. 

De private lodsejere spiller en meget væsentlig 
rolle for de grønne områder, især i de ydre kiler. 

Ejerkredsen er bred – der er arealer, der tilhører 
store og små landmænd og arealer, der tilhører 
store selskaber omfattet af  privatretlige regler som 
HOFOR. Store arealer ejes af  personer, der mest 
kan karakteriseres som villaejere med meget store 
grunde.

Der blev på workshoppen udtrykt den generelle 
holdning at “alle skal bidrage – også private”. Men 
generelt er de privat ejede arealer svære for kom-
munerne at inddrage i planlægningen og den ak-
tive forvaltning. Der var blandt deltagerne efter-
spørgsel på metoder og samlede strategier for, 
hvordan man håndterer de private lodsejere. Der 
blev udtrykt usikkerhed om den rolle de private 
spiller, for eksempel om hvem der står for drift af  
de private arealer. Der nævnes også problemer 
med anlæg af  stier op ad private ejendomme.

Et særligt forhold i forbindelse med de private 
ejendomme opstår, når eksisterende bebyggelse i 
de grønne kiler skifter ejer eller ændrer funktion. 
Det kan giver udfordringer, og der er en vis tøven 

Staten, ikke mindst i skikkelse af Naturstyrelsen, er en helt dominerende jordejer og dermed udbyder af naturoplevelser i  
Storkøbenhavn. Vestskoven i Albertslund Kommune.
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over for opgaven, ikke mindst i forhold til det ud-
bredte problem, at eksisterende bygninger i kilerne 
tømmes for funktioner. Ofte kan de ikke sælges 
og forfalder til skade for kilernes generelle kvali-
teter.

Blandt brugere kan der groft sagt skelnes mellem 
organiserede og uorganiserede brugere. Disse 
borgere dækker imidlertid over en stor variation i 
interesser. Den største enkeltgruppe er den almin-
delige borger, der udøver individuelt friluftsliv. I 
en række tilfælde repræsenterer organisationer på 
den ene eller anden måde brugerne af  de grønne 
områder – eksempelvis Friluftsrådet, grundejerfor-
enin ger og Danmarks Naturfredningsforening, 
men det er ikke altid klart, hvilken rolle man skal 
tillægge organisationerne. En særlig kategori 
blandt brugerne er de frivillige, der deltager i for-
skellige aktiviteter til gavn for blandt andet pleje 
af  faciliteter og områder. 

For alle aktørers vedkommende er der et behov 
for at afklare deres rolle, indflydelse og ansvar, og 
en af  de fremtidige store forvaltningsmæssige ud-
fordringer er at få de forskellige aktører til at spille 
sammen.

Fremtidige udfordringer

I den anden del af  workshoppen blev deltagerne 
bedt om at brainstorme om, hvordan fremtiden i 
bred forstand tegner sig for de grønne områder. 
Denne proces bragte en lang række emner frem, 
herunder områdernes brug i fremtiden, den frem-
tidige drift og generelle forvaltning samt even-
tuelle fremtidige trusler mod de grønne områder.

Der var bred enighed om, at de grønne områders 
dominerende formål er at understøtte behovet for 
friluftsliv. Der vil i fremtiden komme øget fokus 
på det grønne i bred forstand – men resultatet af  
dette fokus er ikke entydigt. På den ene side vil der 
være fokus på “det multifunktionelle” med mange 
interesser varetaget på samme tid, og på den 
anden side fokus på “det autentiske og uberørte”. 
Det vil være en konstant udfordring at få disse 
hensyn til at spille sammen. Et andet dobbelthen-
syn ligger i det faktum, at kilerne både skal være 

for lokalbefolkningen i den lille skala og til hele 
hovedstaden og andre nationale brugere i den 
store skala.

I diskussionen om hvilke typer af  brugere, der 
især vil benytte de grønne områder i fremtiden, 
blev de allerede kendte grupper naturligt nok 
fremhævet, men enkelte nye grupper med 
tilhørende aktiviteter blev også nævnt: Eksem-
pelvis blev fremtidens behov for byhaver og 
arealer til bylandbrug nævnt som nye funktioner. 

Forvaltning og drift i fremtiden

Den økonomiske situation i kommunerne vil fort-
sat være presset i en overskuelig fremtid. Der skal 
i den grønne forvaltning “drives mere for min-
dre”, og det kan under de forhold være svært at 
fastholde de nuværende funktioner, og endnu 
sværere at få skabt nye faciliteter og udvidelser af  
de grønne områder. Specielt i den del af  driften, 
der varetager biodiversitet, er der behov for lang-
sigtede driftsmål og stabilitet i driften. Naturen 
udvikler sig over lang tid, og behovet for drift kan 
ændre sig med tiden. Det kræver både kontinuitet  
i forvaltningen og løbende fleksibel tilpasning,  
efterhånden som dokumentation for driftens ind-
flydelse bliver bedre.

Fremtidig netværksdannelse og 
samarbejde

Den fremtidige forvaltning skal have større fokus 
på dialog og netværksdannelse. Dette gælder både 
internt i kommunerne, men også i bredere for-
stand hvor det storkøbenhavnske område med 
for del kan tænkes som en helhed og styrkes i 
tværgående interessenetværk. Erfaringen fra 
sammenlægningen af  kommuner har vist, at der 
kan frigives flere ressourcer og sikres en bedre 
koordinering af  forvaltningen i de grønne om-
råder. Der mangler en form for forpligtende grønt 
samarbejdsforum som ramme for det tværfaglige 
samarbejde på tværs af  kommuner.

Hvis myndighedssamarbejde skal virke, er det 
vigtigt, at alle kan se det større perspektiv og 
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styrke det tværfaglige samarbejde mellem relevante 
aktører. Konkret skal der tænkes flere kilefor bin
del ser på tværs af  kommuner, udvikling af  grønne 
korridorer og ringforbindelser. Som eksempel på 
et oplagt samarbejdsfelt er udviklingen af  bynære 
friluftsplatforme, der skal planlægges samlet i hele 
Hovedstadsområdet.

Der skal udvikles en bedre dialog mellem kommu-
ner og Naturstyrelsen om brugen af  kilerne. Staten 
skal imidlertid fortsat have det overordnede ansvar 
for planlægning i forhold til eksempelvis regionale 
rekreative forbindelser. Den overordnede statslige 
regulering er nødvendig for at give kommunerne 
faste rammer – og det efterlyses i kommunerne. 
Det ses fra statens side som et gode, at kommu-
ner ne kan bidrage til den overordnede planlæg-
ning. Men der er også et behov for, at kommu-
nerne arbejder sammen for at koordinere pro-
jekter. Samarbejder mellem kommunerne burde 
være et forpligtende krav og ikke bare en mulig-
hed. Kommuner kan for eksempel låne arealer til 
hinanden til opfyldelse af  forskellige formål.

Strategiske overvejelser

Den overordnede grønne struktur er løbende til 
diskussion, og det vil ikke ændre sig i årene frem-
over. Et aktuelt emne er de nye bykiler langs Ring 
3, og hvordan de kommer til at spille sammen 
med de øvrige grønne områder. Der er et stort 
ønske om at implementere kileforlængelserne og 
at sikre forbindelsen mellem dem, og dette arbejde 
kræver udpræget strategisk tænkning. 

I forhold til at få en ny generation til at tage kiler-
ne til sig, er det vigtigt, at den digitale verden tæn-
kes ind i formidlingen. Apps kan for eksempel 
gøre de grønne kiler attraktive for flere brugere. 
Kommunerne skal tænke kiler og deres brand ind i 
deres friluftsstrategier. Strategien skal også inde-
holde sundhed, natur, uorganiseret idræt og ud-
dannelse. 

Der var stor bevidsthed hos alle deltagerne om 
kilernes betydning, og om behovet for at synlig-
gøre deres værdier for at sikre dem for eftertiden. 

På workshoppen blev kilerne fremhævet som det ”ikoniske udtryk for det grønne i storbyen”. Her ses Søllerød Sø, Søllerød  
Kirkeskov og Søllerød Naturpark i baggrunden.
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I diskussionen om fremtiden for de grønne om-
råder gjorde adskillige deltagere opmærksom på de 
uforløste brandingmuligheder ved de grønne om-
råder. Kilerne er på mange måder “ikoniske udtryk 
for det grønne i storbyen”.

Et problem er, at de overordnede fortællinger om 
kilerne efterhånden glemmes. Historien om kiler-
ne bør derfor genfortælles i en brandingindsats, 
der kan give øget kendskab til kilerne. Som eksem-
pel på et brand er Dyrehaven, der tiltrækker 
køben havnerne i stort tal. Andre områder kunne 
med fælles strategier og en fælles branding tiltræk-
ke nye besøgende. Der er behov for en samlet vi-
sion eller strategi for kilerne, der differentierer ki-
lernes identiteter og aktivitetstilbud. For eksempel 
kan den romantiske Dyrehave i nord suppleres 
med “aktiviteter i vest og vand i syd”. Branding og 
identitet må i nogle sammenhænge gå på tværs af  
kommunerne, men der er også behov for en større 
indsats internt i kommunerne.

Det blev konkret foreslået, at virksomheder gen-
nem betaling til de grønne kiler får lov til at bruge 
brandet “grøn kile”. Som en deltager udtrykker 
det: “Der er et behov for at afkode kilernes DNA 
sammen med aktørerne.” Man skal i kommunerne 
se det grønne som en merværdi, der kan tiltrække 
investorer. Et skub til bevidstheden om kilernes 
værdier kunne være en idé. Det grønne som 
merværdi skal synliggøres i højere grad for både 
kommuner, private investorer og borgere.

Kilerne kunne udvikle sig til en art “frednings-
korridorer” hvor det rekreative spiller sammen 
med kulturarv, og der bør i fremtiden satses meget 
mere på kulturhistorien og oplevelsesøkonomien. 
Udviklingen kunne bæres af  nye offentlige- 
private-partnerskaber. For eksempel kunne lokale 
landmænd inddrages i undervisning af  skolebørn. 
Andre potentielle aktører kunne være lokale mu-
seer, der udpeger værdier og formidler fortæl-
lingen sammen med kommunerne, borgere og 
kunstnere.

Dyrehaven er uden sammenligning det stærkeste brand blandt de grønne områder i Storkøbenhavn.
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Trusler mod kilerne

Trusler mod de grønne områder blev berørt flere 
gange. Der var enighed om, at det ikke er trusler 
fra decideret byudvikling, der er det store pro-
blem. De grønne områder opfattes overordnet 
som velbeskyttede. Men konkrete eksempler på 
ind skrænk  ninger af  kilerne, som det sidste årtis 
statslige anlægsprojekter, blev blandt flere opfattet 
som den største trussel mod de grønne kiler. An-
lægget af  Frederikssundsmotorvejen (se foto side 
38) og Ringstedbanen (se foto side 32) blev nævnt 
– udover at de er arealkrævende, er trafikstøj også  
en stigende trussel mod de rekreative områder.

Eventuel fremtidig zonering af 
kilerne

Et tilbagevendende tema i diskussionerne var en 
mere formel zonering af  de grønne områder. 
Mange deltagere fremhævede behovene for en 
sådan zonering. Diskussionen er begrundet i for-

valtningsdilemmaet om benyttelse versus beskyt-
telse, og særlig aktuel i udpegningen og forvaltnin-
gen af  følsom natur, der ikke tåler et stort rekrea-
tivt tryk. Andre muligheder omfatter udpegning af  
særligt rolige områder samt særligt støjende kiler 
med “tung” rekreativ brug, og med bedre mulig-
heder for anlæg til friluftsliv. Men zonering kan 
også være relevant i forhold til de mere overord-
nede strategiske opgaver på tværs af  kommuner, 
så kilerne tilbyder noget forskelligt, for eksempel 
områder med fokus på jagt, dyreliv, sport, nytte-
haver eller vandindvinding. En række zonerings-
kriterier blev nævnt: nogle kiler kunne konverteres 
til bykiler med flere muligheder for bymæssige fri-
luftsaktiviteter, andre kunne reserveres vildere na-
tur eller stilleområder.

Stilleområder bliver i tiltagende grad vigtige efter-
hånden som byerne fortættes. Der er også store 
forskelle på de kultiverede, parkagtige grønne om-
råder, der har brug for anden forvaltning end de 
mere naturlige områder, som måske burde beskyt-
tes mere. I forvejen er der temmelig store forskelle 

Der er et stort behov for at lokalisere såkaldte bymæssige friluftsanlæg, herunder idrætsanlæg. I Ballerup glider de bymæssige 
friluftsanlæg gradvist over i de mere ekstensivt udnyttede grønne områder.
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på de nordsjællandske kiler og Vestegnens kiler 
samt områderne ved Køge Bugt. Denne forskel 
kunne bruges aktivt med differentierede retnings-
linjer for anvendelse i de forskellige kiler, og man 
kunne tage udgangspunkt i lokale forhold. Lokale 
særpræg kunne udnyttes i en videreudvikling af  de 
forskellige kilers karakter. Eksempelvis kunne 
gamle frugtplantager bruges som bærende iden-
titet for et område.

Udover zoneringsbehov er der et behov for loka-
lisering af  særlige anlæg som kunstgræsbaner, 
campingpladser, og andre bymæssige friluftsanlæg. 
Der blev givet udtryk for et behov for en afklaring 
af, hvor den slags anlæg bør placeres.

Der er et almindeligt udbredt ønske om, at tilgæn-
geligheden til de grønne områder bør forbedres. 
De fysiske adgangsveje til de grønne områder og 
den fysiske infrastruktur internt i de grønne om-
råder volder fortsat problemer. Ikke mindst mo-
torveje og jernbaner blokerer for adgangen fra 
boligområder til de grønne områder, og der mang-
ler stadig en indsats for at udvikle sammenhæn-

gende stisystemer. Der blev på workshoppen givet 
udtryk for, at infrastrukturhensyn “altid vinder 
over andre planlægningshensyn i de grønne om-
råder”. Det er et problem, at erhvervsområder tit 
ligger mellem boligområder og de grønne om-
råder. 

I spørgsmålet om en forbedret infrastruktur var 
indtrykket, at alle kommuner sidder med det 
samme problem i praksis: Der er behov for en 
overordnet strategi, og en afklaring af  finansierin-
gen. Kommunerne efterspørger nogle klare ret-
ningslinjer fra staten. Skal man for eksempel 
kunne betale landmænd for at have offentlige stier 
på landbrugsejendommene? En landmand bak-
kede på workshoppen op om stier, der giver ad-
gang til kilerne, eksempelvis langs læhegn. Der 
kunne bredt arbejdes for korridorer med forskel-
lige faciliteter, herunder infrastruktur, og sammen-
binding med stisystemer med forskellige inten-
siteter med plads til alt og alle, også dyr og planter. 

Der blev også diskuteret, om en infrastruktur spe-
cielt for naturen er relevant – herunder behovene 

At infrastrukturhensyn ”altid vinder over andre planlægningshensyn i de grønne områder”, er de omfattende motorvejsanlæg 
overalt omkring byen et tydeligt eksempel på – her i den yderste del af Vestskoven.
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for spredningskorridorer og faunapassager. Dette 
kræver en bedre balance mellem naturbeskyttelse 
og -benyttelse, hvor fokus ofte i for høj grad er på 
det første.

Et særligt tema, der optog en del deltagere, var 
overgangszonerne mellem de grønne områder og 
det bebyggede, der rummer et stort potentiale. 
Med greb og design og fokus på overgangszo ner-
ne kan de blive fokuspunkter for attraktive boliger, 
bedre adgang og velfungerende overgange. 

Deltagerne diskuterede hvilke brugere, der især vil 
dominere i fremtiden – og der var enighed om, at 
der ikke ville være de helt store skift i profilen – 
det vil i fremtiden fortsat være almindelige borge-
re, turister og skoleklasser, der vil dominere – men 
der vil også vise sig nye aktører, blandt andet i 

kraft af  ønsket om skolehaver og byhaver, der er 
et udtryk for den store interesse for urban farm-
ing.

Letbanens anlæggelse vil spille en afgørende rolle 
for udviklingen af  de grønne områder. Letbanen 
vil tillade ny byudvikling ved stationerne, men der 
er også et krav om etablering af  nye grønne by - 
ki ler i de byområder, der omdannes i den forbin-
delse. Der var også fokus på en fremtidig stærkere 
holdning til, hvordan man prioriterer naturværdier 
og styrkelsen af  den biologiske mangfoldighed. 
Der kan spores en større forståelse for, at naturen 
udvikler sig over lang tid, og at behovet for natur-
pleje kan have ændret sig med tiden. Naturforvalt-
ning kræver stabilitet og et langsigtet tidsperspek-
tiv i planlægningen, og der er behov for en styrket 
dokumentation for effekter af  indsatsen.

Sammenfattende kunne workshopdeltagerne pege på følgende afgørende forudsætninger for en bedre forvalt-
ning af de grønne områder i fremtiden: 

1. Der er behov for nogle mere faste rammer i form af en mere aktiv overordnet statslig regule ring, som kommunerne kan 

henvise til i forvaltningen. 

2. Der er behov for et krav om et mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne. 

3. Der er behov for et øget fokus på ”det grønne” og på en vis zonering mellem det multifunktionelle på den ene side og 

det autentiske og ”uberørte” på den anden side. 

4. Der er et behov for øget samarbejde mellem private og offentlige aktører. 

5. Der er behov for en styrket branding af det grønne i det hele taget. 

6. Der er et stort behov for forbedring af den rekreative infrastruktur.

Workshoppen blev afsluttet med at de tilstedevæ rende stemte om en række ideer og forudsigelser ved rø rende de grønne  

ki ler. Afstemningen skulle tage temperaturen på forsamlingen, som dels repræsenterede en meget omfattende og indsigts -

fuld aktørkreds, dels havde haft en hel dag med indlæg og diskussioner. Spørgsmålene blev læst op og deltagerne stemte  

ved at række grønne og røde papirer op.

Spørgsmål og svar:

• Ville det være en ide at differentiere anvendelsen i kilerne?  – JA

• Er det kommunerne selv eller stat der overordnet skal bestemme udviklingen?  – STAT

• Ville det være en ide at skabe fauna/flora korridorer mellem alle kiler? – JA

• Skal man inddrage de grønne råd mere i forvaltningen af de grønne områder? – JA

• Skal der lægges mere vægt på forvaltningen af kanten (dvs. overgangszone) – JA

• Kan kommercielle aktører spille en positiv rolle i de grønne områder?  – JA

• Kan en ”ny” kile være forbeholdt urban farming projekter? – JA

• Skal vi have flere bylandbrug i kilerne? – JA

• Kommer der flere indbyggere i kilerne? – 50 % – 50 %

• Bliver de grønne kiler mindre i fremtiden? – 50 % – 50 % 

• Skal de være mindre kiler med bedre natur eller større kiler med ”dårligere” natur?  

– Mindre: 60 % Større: 40 %
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4
Som led i forskningsprojektet blev der i 20172018 
gennemført en interviewundersøgelse i 15 kom mu-
ner i Fingerplanområdet. Interviewene blev gen-
nem ført med en eller flere medarbejdere i kommu
nen, der har direkte ansvar for kommunens for-
valt ning af  de større grønne områder. I en række 
tilfælde deltog også den politiske formand for det 
relevante udvalg – typisk teknik og miljø. 

Formålet med interviewundersøgelsen var at opnå 
en direkte indsigt i forvaltningens opfattelse af  
den aktuelle status for de grønne områder. Spørgs-
målene omhandlede betydningen af  de grønne 
områder i kommunen, den rolle det grønne spiller 
for identitet og branding, den daglige forvaltning, 
drift og konflikter, og endelig fremtiden for de 
grønne områder og de udfordringer, kommunen 
har med at styrke og udbygge dem. 

Identitet og brand

I samtlige kommuner spiller de grønne områder 
en central til ligefrem dominerende rolle for kom-
munens borgere. I Rudersdal og Hørsholm kom-
muner er de grønne områder en bærende del af  
identiteten. I det nordlige Storkøbenhavn giver det 
status at bo tæt på det grønne, og helst i “første 
række”. I den sydlige del fremhæver Solrød Kom-
mune, at kombinationen af  strand, natur og nær-
heden til hovedstaden sælger. I Dragør Kommune, 
der lokalt opfattes som udkant og metropol på én 
gang, betyder det “kolossalt meget” at være tæt på 
grønne områder – både for dem der allerede bor i 
kommunen og for tilflyttere. Bevidstheden om de 
grønne områder er massiv i Lyngby-Taarbæk 
Kommune, og man er selvbevidst og stolt af  fore-
komst og tilgængelighed af  dem. Politikerne til-

Kommunerne  
og de grønne områder

I Dragør Kommune betyder det ”kolossalt meget” at være tæt på grønne områder. Her er det sydkysten af Amager, der rummer 
noget af det mest vilde natur i hele det storkøbenhavnske område.
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læg ger det grønne en enorm betydning. Gladsaxe 
Kommunes borgere er ligeledes meget bevidste 
om nærheden af  grønne områder og “rigtig na-
tur”. På Frederiksberg er det grønne næsten hele 
udgangspunktet for kommunens identitet som en 
“landkommune uden for byen [København, forf.]”. 

Frederiksberg Kommunes identitet er stærkt opbygget om det grønne islæt i byen. Både i den østlige, tæt bebyggede del (tv),  
og i den vestlige, mere åbne by (th).

Ishøj Kommune er måske ikke kendt for sine grønne områder, men grøn turisme er skrevet ind i kommunens erhvervspolitik  
– de grønne områder skal lokke turister til kommunen. St. Vejleådalen og Ishøj Naturpark.

Dette præg er søgt bevaret gennem bredere veje, 
bolignære naturområder og træer, der sammen 
med parkerne gør, at det grønne er en signatur for 
Frederiksberg Kommune, og politikerne er meget 
bevidste om det. 
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Karakteren af  de grønne områder kan variere 
meget inden for den enkelte kommune, og de kan 
derfor variere meget i betydning – som for eksem-
pel i Ishøj, der både har ekstensivt brugt land-
brugs  land og en intensivt udnyttet landskabspark 
som del af  Den Grønne Kile. Egedal Kommune 
er en stor og meget varieret kommune med en 
række bysamfund omgivet af  åbent land. Når man 
flytter til Egedal vil man ifølge kommunen “gerne 
leve på landet, men bo i en by”. Naturen er Egedal 
Kommunes DNA, og der er et markant fokus på 
det i kommunen. 

Flere kommuner har grønne handlingsplaner, der 
rækker ud over forpligtelserne i Fingerplanen. 
Ishøj har en strategi og et handlingskatalog for de 
grønne områder, og er meget optaget af  formid-
ling af  naturen. Herlev Kommune retter en række 
offentligt understøttede aktiviteter mod de grønne 
områder. 

Brandmæssigt er der stor forskel på, hvad det 
grønne betyder for kommunerne. I Ishøj erkender 

man, at kommunen ikke er kendt for det grønne. 
Selv om det grønne ikke er et eksternt brand, er 
den grønne turisme begyndt at blive skrevet ind i 
erhvervspolitikken. De grønne områder kan bru-
ges til at lokke turister til Ishøj.

Lyngby-Taarbæk Kommunes satsning på uddan-
nelsesinstitutioner, vidensvirksomheder og en vel-
uddannet befolkning er direkte koblet til tilgænge-
lighed af  grønne områder, og de er et stort aktiv 
for tiltrækning af  borgere.

Det grønne og det blå spiller en stor rolle i Furesø 
Kommune, og det er typisk derfor folk flytter der-
til. I Solrød Kommune er naturen et hovedargu-
ment, når man skal sælge huse. Men det bemær-
kes, at det mere er det rekreative end naturen i sig 
selv, der er vigtig. Hørsholm Kommune er i gang 
med at lave en brandingstrategi, hvor potentielle 
udflyttere og nytilkomne interviewes. Naturen er 
en af  de væsentligste faktorer for nytilflyttere i 
kommunen. 

Egedal er stedet, hvis man vil ”leve på landet, men bo i en by”. Her er det Værebrodalen med Veksø i baggrunden.
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Men også i de objektivt set mere naturfattige kom-
muner som eksempelvis Hvidovre, er den politiske 
bevidsthed om de grønne områder stor, selv om 
det erkendes, at det grønne ikke er et centralt, 
strategisk brand.

I Gladsaxe Kommune er det ofte forvaltningen, 
der bærer en diskussion om det grønne frem, og 
politikerne vil rigtig gerne diskutere strategier for 
brug af  det grønne. Der er mange planer og 
overvejelser om, hvad det grønne er, og ikke 
mindst dets rolle i den sociale balance. Den 
grund læggende rolle som de grønne områder 
spiller, fremhæves i kommunens arbejde, senest 
gennem et højtprofileret projekt om Bagsværd sø. 
Politikerne i Gladsaxe Kommune fremhæver også 
det grønne image, med de mange villakvarterer og 
væsentlige naturområder som nabo til kommunen. 

Brugen af  de grønne områder er som standard en 
del af  den kommunale strategi. Eksempelvis har 

Lyngby-Tårbæk Kommune fuldstændig integreret 
de grønne områder med deres sundhedsstrategi.

Til spørgsmålet om, hvorvidt der i kommunens 
forvaltning og blandt politikerne er bevidsthed 
om, hvordan de grønne områder er blevet sikret 
gennem et århundredes planlægningsindsats, var 
svarene delte. Der var generelt enighed om, at  
Fingerplanen er kendt, men at den mere detalje-
rede historie er mindre kendt.

I Frederiksberg Kommune, som har deltaget i  
finansieringen af  grønne områder i hele hoved-
stadsregionen, er bevidstheden om historien til 
gengæld stor. I Ishøj forsøger man gennem bus-
ture i kommunen for nye medarbejdere at fortælle 
historien, og noget af  det der fremhæves er 
planerne, som politikerne er meget stolte af.
 

Det grønne og det blå er typiske grunde til at flytte til Furesø Kommune. Med beliggenheden af Farum by (tv) og Værløse by (th) 
er naturværdierne tæt forbundne med bysamfundene i kommunen.
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Funktioner, faciliteter og brugere

De grønne områders dominerende funktion har 
siden begyndelsen af  det 20. århundrede været 
rekreation, og sundhed og rekreation har været 
dominerende i begrundelsen for tilvejebringelsen 
af  grønne områder, og for at en lang række af  de 
grøn ne områders faciliteter er rettet mod rekrea tiv 
brug.

Rekreative stier 
Adgang til de grønne områder er sikret gennem 
mange årtiers arbejde, men der er fortsat plads til 
forbedringer, hvilket de fleste kommuner priorite
rer højt. Mange forsøger aktivt at fremme frilufts-
livet og en sundere livsstil gennem anlæg af  stier, 
herunder Ishøj og Hvidovre kommuner. 

Gennem placering af  bænke og skiltning bruger 
Lyngby-Taarbæk Kommune områderne til frem-
me af  friluftsliv. Furesø Kommune anlægger nye 
stier, og i Ishøj Kommune har man anlagt en na-
tursti mellem Strandparken og Hedeland. Hele 
kommunen skal dækkes af  stier, og det kræver, at 
der også arbejdes på stiforbindelserne inde i byen. 
Som et tværkommunalt samarbejde er der som 
noget nyt gennemført en sti fra Dragør til Islands 
Brygge.

Klimasikringsprojekter 
Mange grønne områder bliver brugt som recipient 
for overskydende vand – som for eksempel på 
Frederiksberg. Et integreret projekt i Dragør og 
Tårnby kommuner kombinerer kystbeskyttelsen 
med natur og rekreation i en fælles plan for Syd-
amager. Der indgår en cykelsti i forbindelse med 
anlæggelsen af  det nye dige. Landskabsbeskyttelse, 
rekreation og klimasikring går herved op i en hø-
jere enhed.

Naturområder 
De fleste kommuner tager naturbeskyttelsesop-
gaver alvorligt. Der refereres i en række tilfælde til 
kommunernes rolle i arts- og habitatbeskyttelse, 
selv om det rekreative spiller en dominerende rolle 
i de grønne områder. Enkelte kommuner nævner 
deres ansvarsart – eksempelvis vandsalamander i 
Herlev eller den spidssnudede frø i Gladsaxe 
Kommune. Furesø Kommune gør en særlig ind-

sats for genopretning af  søer. Hvis søerne er vok-
set til går kommunen ind og hjælper, også på pri-
vate arealer. Flere kommuner arbejder aktivt med 
anlæggelse af  ny natur som skove og søer, her-
under Ishøj Kommune.

Landbrug 
Landbruget er generelt presset i kilerne, især i de 
inderste dele. En stor del af  landbruget foregår 
som naturpleje. For eksempel foregår der i Herlev 
Kommunes del af  Hjortespringskilen græsning i 
regi af  et kogræsserlaug (se foto side 29), hvilket 
er meget attraktivt for borgerne. Herlev Kom-
mune driver i øvrigt et kommunalt landbrug. I 
Dragør Kommune er der en del landbrug tilbage, 
men det er helt domineret af  heste og græsning 
(se foto side 41). Det opfattes som et aktiv at have 
landbrugsarealer i de grønne kiler, som for eksem-
pel i Hvidovre.

Støjværn
Støjværn anlægges mange steder i kilerne, som i 
Rudersdal Kommune, der prioriterede opsætning 
af  støjskærme langs motorvejen på bekostning af  
den udsigt, trafikanterne på motorvejen tidligere 
fik. Også Brøndby Kommune laver støjbekæm-
pelse gennem støjvolde, der tager bidder af  kilen 
(se foto side 70). I Solrød Kommune anvendes 
støjvolde aktivt i rekreativt øjemed, blandt andet 
ved anlæg af  cykelstier. Det er en alternativ måde 
at betragte natur og rekreation på.

Brug af de grønne områder
De grønne områder skal rumme en mangfoldig-
hed af  brugere, fra organiserede til uorganiserede, 
og fra lokale til regionale. Kommunernes klare op-
fattelse er, at der er en stor overvægt af  uorganise-
rede brugere, og at størstedelen af  brugerne er ret 
lokale. 

Forskellige kommuner som Hørsholm, Hvidovre 
og Herlev fremhæver, at det er lokale brugere, der 
helt dominerer de grønne områder. Hørsholm 
Kommune er en god repræsentant for den nord-
københavnske kommune med en høj grad af  uor-
ganiseret brug og et meget stort antal brugere. 
Der bliver løbet, cyklet og motioneret “helt vildt”. 
De bynære skove i Hørsholm bliver intenst brugt, 
og det er bemærkelsesværdigt, at de ikke bliver 
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slidt mere ned. Man skal populært sagt ikke “gå i 
skoven for at søge ensomhed; det er måske det, 
der i virkeligheden mangler”. 

Presset på skovene og tilhørende konflikter ople
ves også i Furesø Kommune. Skovene rummer en 
stor del af  de organiserede aktiviteter, mens det 
åbne land i Furesø Kommune som kontrast ikke 
har så mange organiserede friluftslivsaktiviteter. 
Det er primært gående borgere, der nyder de fre-
dede områder, mens de mange cyklister primært 
holder sig til vejarealer.

Også Frederiksberg Kommune oplever, at uorga-
niserede brugere er de dominerende. De grønne 
områder ligger i gåafstand for mange borgere, og 
der er rigtig mange, der bruger dem. Den organi-
serede brug omfatter blandt andet forskellige 
folkelige arrangementer i Søndermarken. Sko le-
klasser og spejdere er blandt de mere organiserede 
bru gere i kommunen. I Dragør Kommune spiller 
ek sem pelvis kajakklubber en rolle i det organise-
rede, men ellers er det mest den ikke-organiserede 
brug, der er dominerende. Kommuner med mange 
anlæg i de grønne områder, som blandt andre 
Herlev og Brøndby, oplyser, at de har en stor andel 
af  organiserede brugere, men også i disse kom-
muner er der rigtig mange uorganiserede brugere.

Forvaltningen 

Ansvaret for forvaltningen af  de grønne områder 
er delt mellem private, kommunale og statslige ak-
tører. De centrale aspekter i forvaltningen er 
drifts mæssige beslutninger, strategiske beslutnin-
ger, konfliktløsning, samarbejdsrelationer samt 
sagsbehandling, ikke mindst i landzonen. For at 
den statslige og kommunale forvaltning skal kun-
ne fungere, er det vigtigt, at den har politisk op-
bakning – og den er stort set tilstede i alle tilfælde. 

Et godt eksempel er Frederiksberg Kommune, 
hvor forvaltningen “ikke har svært ved at overbe-
vise politikerne i en kommune der markedsfører 
sig som “Hovedstadens Grønne Hjerte”. Politik-
ken om, at man fra enhver bolig skal kunne se et 
træ er gået fra forvaltningen til kommuneplanen 
(se foto side 42).

Konflikter

Samtlige kommuner kan pege på konflikter i de 
grønne områder, men oftest er der tale om ret al-
mindelige konflikter mellem brugergrupper. Her 
følger et udpluk af  typiske konflikter. I Hørsholm 
Kommune, hvor man har golfklub på kommunal 
jord, er der konflikt mellem kommune og golfklub 
om arealforvaltningen. I Furesø Kommune er det 
mest i det åbne land, at konflikterne er et kommu
nalt anliggende. Konflikter står mellem natur inter
esser og jordbrugere og bymæssiggørelsen. 

Et særligt tilfælde er Flyvestation Værløse, hvor 
modstridende interesser trives, navnlig mellem 
natur beskyttelse og diverse rekreative aktiviteter. I 
Rudersdal Kommune er der ligeledes konflikter, 
kommunen må involvere sig i. Som eksempel bru-
ges VM-ruten i landevejscykling intenst. Cykling i 
Rudersdal Kommunes skove går hårdt ud over 
skovbund og bakker. 

Der rapporteres også om nogle overordnede kon-
flikter om arealanvendelse og plads til blandt andet 
landbrug. I Dragør har landmændene vanskelige 
produktionsvilkår, og er udfordrede af  bymæssige 
anvendelser.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes intenst anvendte 
rekreative områder er der de sædvanlige konflikter, 
som aktiviteter der larmer, eller folk der ikke 
rydder op efter sig. Et særligt problem er parke-
rings forholdene, og der klages over p-vagter – og 
sådan noget lander på kommunens bord. Konflik-
terne er således brugsrelaterede, men der er i 
LyngbyTaarbæk Kommune ikke konflikter over 
selve fredningernes berettigelse, som grundlæg-
gende beskytter de grønne områder mod bebyg-
gelse.

Gladsaxe Kommune fremhæver en del konflikter 
der har med naturhensyn at gøre; eksempelvis ved 
den gamle DR By i forbindelse med udviklingen 
af  Gyngemosen, hvor der findes spidssnudet frø. 
Kommunen har formuleret en naturplan, hvor en 
række naturområder blev beskrevet, og det har 
været diskuteret, hvorvidt brugen af  de grønne 
områder i kommunen skal ekstensiveres eller  
intensiveres. Der er endvidere konflikter ved 
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Bagsværd Sø mellem naturhensyn og friluftsliv, 
typisk repræsenteret ved DOF og DN på den ene 
side og rosporten på den anden. Kommunen 
prøver at gå på en middelvej, hvor hensyn til bio-
diversitet eksisterer side om side med tilgængelig-
hed. Kommunen vil ikke stille sig på en af  siderne, 
og prøver at mediere mellem DOF og stiforkæm-
pere. 

I Solrød Kommune er der adskillige konflikter i 
forbindelse med den rekreative anvendelse på det 
meget lavpraktiske niveau om forhold for hunde-
luftere og ryttere. Ikke mindst adkomst til stier 
giver konflikter med ryttere. Der er også i kom-
munen en større konflikt mellem strandens her-
lighedsværdier og en mulig fremtidig anvendelse 
som kystsikringsanlæg. 

Dragør Kommune rapporterer også om de klas-
siske konflikter med løsgående hunde og ryttere, 
der hærger stierne. Der er mange konflikter med 
hundene – der er en forventning om, at man “må 

lidt mere tæt på byen med hunde”. Konkret giver 
foldene med fåregræsning problemer, da der ikke 
må komme hunde. 

En speciel konflikt, hvortil der er fundet en 
løsning, er kitesurfere ved Aflandshage, der har 
været i konflikt med Storkøbenhavns ornitologer. 
Naturstyrelsen har inden for reservatet lavet en 
kile, hvor kitesurfing er tilladt. Kitesurferne er nu 
skrevet ind i reservatbestemmelserne.

I Hørsholm Kommune nævnes motionscyklister, 
der cykler alt for hurtigt, samt organiserede cy-
kelløb, hvor klubberne overdriver brugen af  be-
stemte landeveje til stor gene for beboerne. På 
Strandvejen er cykling “nærmest livsfarligt”, men 
det er ikke noget, der rummer egentlige konflikter. 
En gang imellem er der konflikter i skovene, men 
de håndteres af  Naturstyrelsen. Der kan være 
konflikter mellem forskellige grupper i Slots
parken.

Flyvestation Værløse er et stort område, der i det sidste årti er kommet til at indgå i Storkøbenhavns grønne områder. Mange 
modstridende interesser er på spil i fremtidens udformning af området. 
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Pres på de grønne områder

Der vil nærmest permanent være et pres på de 
grønne områder, som de kommunale forvaltnin-
ger, må reagere over for. Presset kan tage mange 
forskellige former. Et godt eksempel er Lyngby-
Taarbæk Kommune, der er i udvikling, og med en 
byvækst, der indebærer fortætning. Resultatet er 
konstante overvejelser om, hvor man kan anbringe 
nye anlæg, og det betyder, at der engang imellem 
må fældes et træ. Borgerne reagerer skarpt mod 
tabet af  det grønne. “I ødelægger det, der er kom-
munens DNA [det grønne, red.]”. 

Der er dog også en del steder, hvor presset de fac-
to ikke opleves, som for eksempel i Dragør Kom-
mune. I Herlev Kommune får man mange ønsker 
fra borgernes side, men der “er der grundlæggen-
de respekt om de grønne områder”, som det 
udtrykkes. I Gladsaxe Kommune er der er ingen 
intentioner om at bygge i de grønne områder, selv 
om man kunne. Furesø Kommune oplever et pres 
fra borgere om at tillade aktiviteter, og det kan 
være komplicerede sager med mange aspekter. 
Men generelt er de grønne områder så velbeskyt-
tede, at den grønne forvaltning klart fortæller 
“hvad der er for værdier, og at man må holde nal-
lerne væk”.

Tidligere tiders pres for at udvide bebyggelse og 
lokalisering af  store institutioner og tekniske an-
læg i de grønne områder er i store træk ophørt. I 
Herlev Kommune var dette pres for bare få år 
siden prægnant, men er i det store og hele væk. 
Hvis der er decideret pres for at få udlagt nye by-
områder i de grønne områder, er der tale om få og 
meget små områder. I Rudersdal Kommune, hvor 
stort set alle grønne områder er fredede, er der 
overordnet set et pres, men der er en fælles for-
ståelse om, at der ikke skal bygges i de grønne 
områder. 

Det forholder sig anderledes i den generelle land-
zone, der ikke er omfattet af  kilebestemmelser 
eller fredninger. Hørsholm Kommune er et godt 
eksempel på det pres, der er for at tillade bebyg-
gelse. Anmodninger om tilladelse til boliger i det 
åbne land møder her politisk modstand. Men sa-
gerne kommer – og den slags vil lægge et vist pres 

på det politiske system. Kommunens embedsfolk 
udtrykker, at der kan være en holdning i retning af  
at “det ordner sig nok af  sig selv. Hvis vi tager en 
bid, gør det ikke så meget”. Men der stås generelt 
vagt om de grønne områder (se foto side 51).

Ishøj Kommune kan levere et godt eksempel på 
udviklingsinteresserne, når der en sjælden gang 
tages areal ud af  den grønne kile, og der tillades 
byggeri. I forbindelse med anlæggelsen af  Ring-
stedbanen blev områderne mellem motorvejen og 
banen udlagt som nyt erhvervsområde og taget ud 
af  den grønne kile. Der har været en kæmpe efter-
spørgsel fra virksomheder for at bygge på dette 
areal. Der skal ved den slags lejligheder peges på 
erstatningsområder, der kan indgå i den grønne 
kile, og her kunne Ishøj Kommune pege på kiler i 
transportkorridorerne. Disse områder har en 
naturværdi, og det er bynært. Dermed fik man en 
kile, der forbinder den indre og ydre kile, og er 
sådan set mere værd, end det tabte kileområde ved 
motorvejen.

Der findes mange eksempler på ideer til nye faci
liteter i de grønne kiler. I Hørsholm Kommune 
efterspørges p-pladser i et fredet område ved 
Rungsted station. I Herlev Kommune har man ud-
lagt sportsområder, og det giver et pres for nye fa-
ciliteter. Der kommer nye idrætsgrene, der ønsker 
faciliteter, og man forventer, at der anlægges bold-
baner i Hjortespringskilen. Også i Lyngby-Taarbæk 
Kommune ønskes der nye rekreative faciliteter. 
Kommunen har en turiststrategi, der skal tilbyde 
natur som et supplement til Københavns attrak-
tioner. I denne strategi er Frederiksdal Fribad  
centralt, men her mangler i høj grad p-pladser. I 
Gladsaxe Kommune er der ønsker om at bruge de 
grønne områder men ikke permanent, og slet ikke 
i kilerne. 

En interessant pointe i spørgsmålet om pres mod 
de grønne kiler blev fremhævet i Hvidovre Kom-
mune, hvor der mest er et pres fra andre kommu-
nale forvaltningsdele vedrørende faciliteter for 
sports- og uddannelsesaktiviteter i kilerne – og 
mærkes altså ikke direkte fra borgerne eller er hverv. 

I den indre del af  Storkøbenhavn oplever Fre de-
riks berg Kommune konstant et pres mod de 
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grønne områder. Der er pres fra skoler og idræts-
foreninger om anlæg og brugsmuligheder, og se-
nest pres for placering af  flygtninge. Det konstan-
te pres var en af  begrundelserne for at få fredet 
Grøndalen og Grøndalsparken. Det er ifølge kom-
munen logisk, at der er dette pres på landets mind-
ste kommune med den største befolkningstæthed. 
Politikerne står værn om de grønne områder, men 
internt i forvaltningen kan der i lighed med i  
Hvidovre Kommune være konflikter. Opgaverne 
er jo forskelige. Nogle er sat til at varetage de 
grønne områder, andre er sat til at varetage flygt-
ninge- eller boligområdet.

De juridiske værktøjer

Fredningsbestemmelser
Flere kommuner nævner fredninger som et effek-
tivt og nyttigt instrument. Dette gør sig selvfølgelig 
gældende i de nordkøbenhavnske kommuner, der 
er stærkt præget af  gamle fredninger, men også i 
Herlev Kommune og Dragør Kommune, der 
specifikt fremhæver, at man ikke er voldsomt ud-
fordret af  pres i de dele af  det åbne land, der er 
fredet.

Der står bred respekt om fredningsbestemmelser, 
men det er opfattelsen, at der skal arbejdes en del 
med forvaltningen og effektueringen af  dem. Som 
det udtrykkes i Rudersdal Kommune: “Der er ikke 
en sag der er for lille”. I samme kommune er der 
en vedvarende indsats for at varetage fællesskabets 
interesser, som fredningerne repræsenterer, men 
som ofte ligger i privat ejede landskaber. I den ind-
sats er det en konstant udfordring at afbalancere 
synspunkterne mellem “det går nok”, og “det går 
virkelig ikke”. Det er indimellem svært at finde 
virkemidler over for borgere, der tester grænserne, 
og der er lodsejere, der er meget vanskelige at for-
valte. Der er en udfordring i at anlægge et ensartet 
forvaltningsskøn. Det er tungt at anvende retlige 
midler, og lovliggørelsessager er ressourcekræ-
vende. Tilsynet er blevet defensivt; der reageres i 
dag kun i forhold til klager, og der handles i tillid 
til, at borgerne faktisk følger op. Man er ikke læn-
gere ude at holde færdigsyn, da kommunen, i af-
bureaukratiseringens navn, ikke har ret til at følge 
op. Ud over Rudersdal Kommune er Lyngby- 

Taarbæk Kommune også meget opmærksom på 
beskyttelsen af  de fredede områder. Opfattelsen i 
Hørs holm Kommune er, at embedsmændene 
værner om reglerne og beskyttelsen. Fredningerne 
beskytter meget i Hørsholm Kommune, og det er 
der blandt forvaltning og politikere stor tilfredshed 
med. Fredning er ikke et forældet instrument, og 
nye fredninger er også kommet på plads. Som det 
udtrykkes i Frederiksberg Kommune: “Med en 
fredning står man stærkere over for ønsker fra 
kommunalbestyrelsen. Når deres umiddelbare råd-
givere opdager, at noget er fredet, vil de bakke ud.” 
Noget tilsvarende gør sig gældende i Lyngby- 
Taarbæk Kommune, hvor der af  og til kommer  
ansøgninger om tilladelser til aktiviteter i de frede-
de områder – men selv om idéen måske er god, er 
det tit fredningen, der hindrer det.

Landzonebestemmelser
Landzonebestemmelserne spiller en væsentlig rolle 
i forvaltningen af  de grønne områder, men kom-
munerne har meget forskellige oplevelser med 
landzoneadministrationen. I Dragør Kommune 
spiller “Bondelandet” en central rolle i planlægnin-
gen, og tre fjerdedele af  kommunens areal ligger i 
landzone. Landbrugslandet er derfor bevidst ind-
lejret i kommuneplanen, men landzonesagerne er 
ikke en byrde. Det er typisk haller, folk søger om 
tilladelse til at opføre. Der søges også af  og til om 
beboelse. Den lille smule oprindelige såkaldte 
“amagerland”, der er tilbage med de gamle mark-
strukturer, betragtes som en ressource i planlæg-
ningen, og man er meget tilbageholdende med at 
tillade ændringer. I Hvidovre Kommune oplever 
man også landzonesager, men det er i det små 
med eksempelvis tilladelse til en dueforening og 
en petanguebane.

Andre kommuner med større arealer i landzone 
oplever markante problemer med landzonebe-
stemmelserne og de manglende muligheder for at 
gribe ind i en uønsket udvikling. I Ishøj Kommu-
ne er der problemer med landbrugsejendomme, 
der bliver brugt til meget “forhutlede erhverv”: 
Skrothåndtering, håndværk med oplagspladser og 
forsømte gartnerier. Man har ikke muligheden for 
aktivt at gå ind og skabe nogle bedre boliger i ste-
det for. I Furesø Kommune er man også stærkt 
udfordret af  pres på landzonen. Politikerne op-
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lever det som skævt at, hvis man køber en lyst-
gård, har man mange muligheder; eksempelvis er-
hverv eller hestefolde, og man kan male og sætte 
gitre op. Omvendt må man ingenting, hvis man 
bare har et hus i landzonen. Der er mange ønsker 
om udmatrikulering af  en ekstra grund eller tilla-
delse til bofællesskab i Furesø Kommune. De nye 
lempelser af  planloven indebærer rettigheder til at 
bygge 500 m2 beboelse, og det er indlysende, at så 
vil der komme flere m2. Furesø Kommunes 
eneste mulighed er at prøve at påvirke udform-
ningen i nye tilladelser. Interesserne brydes i 
kommunalbestyrelsen, hvor nogle holder den 
grønne fane højt mod det pres, der er på at få er-
hverv og boliger. “Kan man ikke lige” udnytte 
den kommunale jord, er tilgangen. Der er et øn-
ske om at få de grønne områder til at være et 
større økonomisk aktiv. Furesø Kommune frem-
hæver endvidere et typisk eksempel på problemet 
med funktions udtømte bygninger i landzonen. 
Vandværket syd for Søndersø vil gerne bygge nyt, 
men værket ligger i en grøn kile, og der er ikke 
umiddelbart muligheder for at bruge de frigivne 

bygninger til andre formål (det skal bemærkes, at 
den seneste revision af  Fingerplanen åbner for 
dette).

I Hørsholm Kommune er der ikke så mange land-
zonesager, men nogle borgere er meget vedhold-
ende. Der er sager om stutterier kombineret med 
hotelvirksomhed. Der er forskellige ønsker om 
bredere udviklingsmuligheder i det åbne land, og 
der er en politisk holdning til at prøve noget af  – 
og så er der nogle andre, der må sige nej (=for-
valtningen).

Planlægningsredskaber

Selv om forvaltningen af  de grønne kiler overord-
net set sker inden for rammerne af  Fingerplanen, 
er det i vidt omfang kommunerne, der står for den 
mere detaljerede planlægning. Der er store forskel-
le på, hvordan kilebestemmelserne opleves i kom-
munerne. De ydre kiler og den generelle landzone 
giver særlige problemer, som også nævnt ovenfor. 

Ifølge Frederiksberg Kommunes forvaltning er Frederiksberg Haves kilestatus helt underordnet de fredningsbestemmelser,  
haven er underlagt.
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Der er også stor variation i omfang af  andre be-
skyttelsesregimer, for eksempel fredninger og 
Naturbeskyttelseslovens §3.

Ifølge Frederiksberg Kommune har den kilestatus, 
Københavns og Frederiksberg kommuners parker 
fik i 2005, ingen betydning for den daglige sagsbe-
handling. Fredningerne af  de grønne områder 
overtrumfer kilebestemmelserne. Der er en be-
vidsthed i Frederiksberg Kommune om, at park-
erne har status som bynære kiler og kilebestem-
melserne bliver brugt om nødvendigt. 

Egedal Kommune har store landzonearealer, og 
det åbne land rummer omfattende konflikter med 
lodsejere, når offentlige natur- og rekreations-
formål skal varetages. I Værebro Ådal vil lods-
ejerne sikre deres jord mod nærmest uundgåelige 
oversvømmelser, og er ikke indstillet på at sælge 
jorden til offentlige rekreative formål (se foto side 
43). Kommunen vil gerne etablere grønne områ-
der tæt på byerne, men møder politisk modstand, 
da det er gode byggegrunde. 

I Egedal Kommunes del af  den grønne ring er 
landzone administrationen “benhård”. En anden 
konflikt i landzonen er erhvervsetablering, hvor 
upopulære erhverv som minkfarme eller oplags-
pladser kan etableres (udtalelse fra før Corona- 
epidemien og nedlukningen af  minkerhvervet). 

Mange kommuner har en overordnet strategisk 
ramme og prioriteringsredskab for de grønne om-
råder, blandt andre Hvidovre Kommune. Om-
råder af  Hvidovre Kommunes del af  den grønne 
kile er fredet, og er forvaltet med en plejeplan. 
Den ikke-fredede del skal friholdes fra nye aktivi-
teter, og adgangen skal forbedres. I Hvidovre 
Kommune er der ingen sammenfattende plan-
lægning for kilen, ud over en lokalplan for 
Avedøre Landsby med de gamle gårde. 

I Dragør Kommune er man begrænset af  luft-
havnens beliggenhed. De enorme støjvolde mod 
lufthavnen har skabt et landskab, der visuelt kan 
bære store haller på landbrugsejendommene. Ud-
fordringen er, at alt andet i Dragør Kommune er 

Den østlige, kystnære del af Hørsholm Kommune er tæt bebygget, mens den vestlige del, ”landsognet”, er blevet sikret gennem 
fredninger og fingerplanens bestemmelser.
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dikteret af  lufthavnen. Der kan ikke udlægges nye 
byzonearealer som følge af  støj. Mange politikere 
har ihærdigt arbejdet for at få flere byområder, 
men det har ikke været muligt.

Dragør Kommunes kystområder er et godt ek-
sempel på den maksimale beskyttelse, arealer i 
Storkøbenhavn kan opnå. Fredningerne, der er 
den hårdeste binding, er kombineret med Natura 
2000-udpegning, strandbeskyttelseslinje og reser-
vatbestemmelser. Det vil være nærmest umuligt at 
foretage ændringer her.

I Hørsholm Kommune udtrykkes stor tilfredshed 
med planredskaberne, der eksempelvis har beskyt-
tet “Landsognet” (den vestlige del af  kommunen) 
som uberørt jordbrugslandskab. Der har været 
byudviklingsplaner for området, men det er blevet 
afvist. Før amternes nedlæggelse var det HUR, der 
nedlagde forbud.

Zonering af de grønne områder 

En del kommuner beskæftiger sig med en mere 
eller mindre formel zonering af  de grønne om-
råder efter for eksempel brug eller værdier. I Glad-
saxe Kommune har man udlagt bykiler, blandt an-
det langs Kagså, der måske ikke er så interessante 
naturmæssigt. Bagsværd Sø eller Utterslev Mose 
og Gyngemosen er natur i borgernes øjne, mens 
Kagsåen ikke er rigtig natur. Som en konsekvens 
prøver man at passe på den “rigtige natur”, og 
koncentrerer den intensive brug i andre områder. 

I Ishøj Kommune er landskabet overordnet ind-
delt i kategorier efter forskelligt fokus og indhold. 
Fritidslandskabet er det bynære landskab, og 
Trane gilde Landsby, herunder formidlingsstedet 
Brede kær gård, samt landskabet omkring Tranegil-
de, er udflugtslandskab i forbindelse med den 
grønne kile (se foto side 31). Denne zonering skal 
fungere som prioriteringsredskab i den daglige 
forvaltning.

Bagsværd Sø er det største naturaktiv i Gladsaxe Kommune.
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Samarbejde med organisationer/
netværk

Flere kommuner indgår i samarbejder med organi-
sationer og mere uformelle netværk om forvaltnin-
gen af  de grønne områder. Gladsaxe Kommune 
gør aktiv brug af  det grønne råd, DOF og Agenda 
21-foreningen, der blandt andet er aktiv i bekæm-
pelse af  invasive arter og bliver støttet af  kommu-
nen med sekretariatsbistand. 

I Frederiksberg Kommune er der brugerråd for 
de to store parker, der organiseres gennem Slots- 
og Kulturstyrelsen. Samarbejdet er velfungerende, 
og rådene kommer med gode inputs. Dragør 
Kommune fremhæver samarbejdet om Naturpark 
Amager (se foto side 28). Kommunen er heri-
gennem trådt ind i en regional sammenhæng. Den 
politiske opbakning til naturparken er stor. Der 
sker en stor udveksling mellem myndigheder på 
forskellige niveauer i regi af  naturparken. Dragør 
Kommune bakker op om de blå støttepunkter, og 
ser den rekreative anvendelse af  kysten som en 
stor styrke. 

I Ishøj Kommune har man med nabokommunerne 
ansøgt om at få St. Vejleådalen (se foto side 31) i 
kombination med Strandparken godkendt som 
naturpark. Strandparken skulle med på grund af  de 
arealkrav, der stilles til naturparker, og St. Vejleå-
dalen blev vurderet som for lille. Der har været 
modstand fra Vallensbæk Kommune, der er betæn-
kelige ved de bindinger en naturpark kan indebære.

Ejerskab til jord

Ejerskabet til de grønne områder er afgørende for 
forvaltningen af  dem med offentlige formål for øje. 
Med ejerskabet til arealerne kan man få sin politik 
gennemført, men der er meget væsentlige forskelle 
på tilgangen. Furesø Kommune har ret få egne are-
aler, og er ikke som sådan aktiv i opkøb i det åbne 
land. Kommunen har mere arbejdet for at få dem 
fredet. I kommunens naturparker tilhører det meste 
af  jorden kirken. Omvendt spiller offentligt ejede 
arealer en nøglerolle i Herlev Kommunes rekreative 
udnyttelse (se foto side 29). Ejerskabet sikrer, at of-
fentlige formål kan varetages.

Forholdet til private lodsejere
Det er blandt de allerstørste udfordringer i forvalt-
ningen af  grønne områder at få privat ejede land-
skaber gjort tilgængelige for offentlige, rekreative 
formål. Udfordringen har i vidt omfang været løst 
ved offentlige opkøb eller fredningsdeklarationer, 
med erstatninger til lodsejerne til gengæld for ad-
gang. En meget stor del af  de grønne områder i 
Storkøbenhavn er herved blevet sikret. Stort set 
alle kommuner understreger det nyttige i at have 
offentligt ejerskab til rekreative arealer, men der er 
stadig betydelige grønne områder, der er privat-
ejede. Der er væsentlige hensyn at tage over for de 
private lodsejere. Men der er også en del, der stiller 
deres private ejendomme til rådighed for frilufts-
livet.  

Dette synspunkt kommer til udtryk blandt andet i 
Rudersdal Kommune, hvor man er imødekom-
mende over for private lodsejeres ønsker og be-
hov. For eksempel i forhold til ejerne af  Næsse-
slottets ønske om bedre parkeringsforhold: “Hvis 
der skal holdes liv i kapitalen, skal der holdes liv i 
attraktionerne, og så skal man gå et stykke”, som 
det udtrykkes i kommunen. I Rudersdal Kom-
mune er holdningen over for de private også, at 
“når [man, red.] er så privilegeret at have jord her, 
følger der også en forpligtelse”. Denne linje læg-
ges der eksempelvis over for private lodsejere, der 
ønsker ændringer på deres ejendomme, som er 
helt løsrevet fra helhedsindtrykket. Generelt er der 
en stor gensidig forståelse mellem kommune og 
de private lodsejere i de grønne områder i Ruders-
dal Kommune.

I Herlev Kommune er forvaltningen af  de grønne 
områder meget afhængig af  samarbejde med pri-
vate lodsejere, da der er en del private ejere af  de 
grønne områder i eksempelvis Hjortespringkilen. 
Her er afsat midler til naturfremmende tiltag, 
blandt andet oprensning af  søer, til rådighed for 
de private.

Samarbejdet med private lodsejere i forhold til at 
skaffe offentlig adgang kan være uhyre vanskeligt. 
Det viser sagerne om stier langs Furesøen og 
Sjælsø, hvor private lodsejere har sat stopper for 
stiplaner. I Hørsholm Kommune ville man gerne 
have en sti rundt om Sjælsø, men her stødte man 
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på “indædt modstand”, og det slagsmål er der ikke 
politisk vilje til at tage. 

I andre tilfælde eksisterer der et langvarigt gnid-
ningsfrit samarbejde. Lyngby-Taarbæk Kommunes 
samarbejde med Frederiksdal Gods rummer ikke 
mange konflikter. Kommunen og godset diskute
rer jævnligt samarbejdet om eksempelvis frilufts-
badet (se foto side 32).

Egedal Kommune er typisk for de kommuner, der 
har store arealer i landzone. Som kommune kan 
man kompensere for det privat ejede landskab ved 
at anlægge stier og fælleder. Stier er svære at lave, 
og det ender ofte med ekspropriation. I forhold til 
offentlighedens adgang opleves der forskel mellem 
lodsejere, der har haft gårdene i lang tid, og nytil-
komne. De gamle lodsejere udgør generelt ikke 
noget problem. Men når ejendommene skifter til 
nye ejere, som markerer territoriet med hegn eller 

grantræer i skellene, opstår der problemer. De har 
ikke den samme forståelse, da “de har jo købt det 
her. Og hvad skal andre så på min jord?” (se foto 
side 43).

Det har været et gennemgående træk, at kom-
munerne gradvist har overtaget arealer, der er 
særligt vigtige for friluftslivet. Solrød Kommune 
udgør et godt eksempel på blandet ejerskab og 
driftsansvar. Der er kommunalt ejede og privat 
ejede arealer, og kommunen står for driften på 
både private og egne arealer, og private kan end-
videre stå for driften på kommunalt ejede arealer. 

I Dragør Kommune er ejerskabet i de vigtige na-
turområder langs kysten offentligt – kommunen 
ejer 4/5 af  det, Forsvaret og Naturstyrelsen ejer 
resten. Disse forhold gør forvaltning og den 
rekreative udnyttelse langt nemmere, end hvis det 
havde været i privat eje (se foto side 28).

Rudersdal Kommunes meget store landskabsværdier og rekreative områder af høj kvalitet kræver en delikat balance mellem  
offentlighedens behov og private lodsejeres ønsker. I forgrunden til højre Gl. Holtegård, i baggrunden ses fra højre Jægersborg 
Hegn, Aggershvile-, Egebækgård-, Kohave-, Maltegård og Holtegård fredningerne.
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Forholdet mellem stat og 
kommuner 

Forholdet mellem stat og kommune blev ændret 
med strukturreformen. Det er derfor interessant, 
hvordan kommunerne oplever samarbejdet og an-
svarsfordelingen i dag. Det skal bemærkes, at i år-
tier har kommuner samarbejdet med statslige in-
stanser som Naturstyrelsen og Forsvaret. Disse 
samarbejder fortsætter i store træk uændret efter 
strukturreformen. Flere kommuner, som blandt 
andre Hørsholm, Gladsaxe og Rudersdal, samar-
bejder med Naturstyrelsen om eksempelvis løbe-
ruter, og i en del tilfælde betaler kommunerne for 
faciliteter.

I forhold til staten som overordnet planmyndig-
hed udtrykker Hørsholm Kommune et udbredt 
synspunkt: Når der lokalt er pres for ændret an-
vendelse, er det rart med en overordnet myndig-
hed. Det giver tryghed at have Fingerplanen, men 
den tryghed afhænger naturligvis af  Fingerplanens 
styrke, og statens villighed til at administrere efter 
den. 

I den anden ende af  skalaen har Solrød Kommune 
haft en meget negativ opfattelse af  statens og Fin-
gerplanens rolle. Planen opleves som en spænde-
trøje, der ikke er særlig relevant lokalt. Ikke mindst 
kileforlængelserne har vakt irritation: En grøn kile 
med fokus på rekreation giver ikke mening i et 
landbrugsareal uden skove og natur. Kommunens 
landskabskarakterkortlægning viste, at sprednings-
korridorerne går på tværs af  den udpegede kile, så 
statens udpegning går sådan set på tværs af  natu-
ren. Kommunen vil hellere selv prioritere de grøn-
ne værdier.

I Hvidovre Kommune omtaltes en konflikt mel-
lem kommune og stat på grund af  forskellige na-
tursyn, der er kommet til udtryk i forvaltningen af  
Vestvolden som fortidsminde og Kalvebodfred-
ningen, hvor både kommune og stat spiller en 
rolle. Staten, i skikkelse af  Kystdirektoratet, har 
været velvillige over for Hvidovre Kommunes øn-
sker i forbindelse med en vinterbadeklub og ska-
belse af  en bynær park. Man søgte også om udvi-
delse af  stranden, men fik afslag. Der er samarbej-
de med fredningsmyndigheder og Miljøstyrelsen 

om habitatområder og samarbejde med Erhvervs-
styrelsen om at tage ejendomme ud af  kilestatus.

Furesø Kommune oplever, at det kan være svært 
at forstå definitionen “bymæssige formål”, når det 
drejer sig om placering af  fritidsanlæg i kilerne, 
hvor staten er myndighed. Det kan forekomme 
som elastik i metermål, eksempelvis for så vidt an-
går fodboldbaner, er det et anlæg eller en græs-
plæne? Der er et godt makkerskab med Natur-
styrelsen om flyvestationen (se foto side 47). 
Kommunerne giver landzonetilladelser, når Natur-
styrelsen har ønsker. I samspillet med staten finder 
man i byrådet hele paletten, fra den meget liberale 
politiker til dem, der bakker op om den statslige 
politik. Med staten i ryggen behøver man ikke 
over for politikerne at “kæmpe fra tue til tue”. 
Konfliktniveaet er dog ikke så højt – der er kom-
petente ansatte i forvaltningen, og derfor tages 
kampen i kommunen, inden sagen rammer mini-
steriet. Et par gange om året er interessen for en 
sag så stor, og med fælles interesser mellem inter-
essenter og politikere, at man skriver et brev til 
ministeriet, hvor man kender svaret på forhånd. 
“Men så har man gjort, hvad man kunne”.

Frederiksberg Kommune trækker fuldstændig på 
samme hammel som staten. Det er primært 
frederiksbergborgere, der færdes i de statslige 
grønne områder i kommunen – og konkrete initia-
tiver klares ved forhandlinger. Slots- og Kultur-
styrelsen og kommunen har et fuldstændigt 
fasttømret samarbejde. Nogle gange dukker idéen 
op om, at Frederiksberg skulle erhverve de stats-
lige arealer, men de idéer bliver hurtigt skudt ned. 
Nogle politikere sætter en ære i, at staten har et 
stort engagement i kommunen. Der ville selvføl-
gelig opstå en anden situation, hvis staten ændrede 
holdning radialt, og hvis fredninger blev ophævet. 
Men som det er nu, er der ingen problemer.

I Hørsholm Kommune reflekterer man en del 
over statens overordnede rolle i planlægningen. 
Det er en god ide med en vis centralisering, men 
det er et problem, at staten med det overordnede 
planansvar, trækker sig fra det samme ansvar. Det 
er svært at finde et engagement hos en planmyn-
dighed, der “ikke er her til dagligt”. Staten er ikke 
så tydelig mere, og der bør etableres sammenhæng 
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mellem den overordnede planlægning og den dag-
lige brug. I Herlev Kommune udtrykkes der en 
tilsvarende frygt for, at staten vil tillade mere, end 
det er i kommunens interesse, at der bliver givet 
lov til. 

LyngbyTaarbæk Kommune reflekter over balance 
mellem stat og kommune og fremhæver, at man er 
“god til at passe på det lokale”. Når kommunen 
har brug for en tilladelse kan dialogen være svær, 
det bliver meget hurtigt et storebror-lillebror for-
hold. Sagen om Fæstningskanalen skal man til kul-
turstyrelsen og fredningsnævnet med, og her er 
kommunen ikke de professionelle, så staten får 
hurtigt et overtag. Omvendt er det godt at have 
staten som overdommer. Her er forvaltningen af  
miljøforholdene ved Dyrehavsbakken et godt ek-
sempel: Den ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, 
mens P-pladsen ligger i Gentofte Kommune. 
Konflikter kan her løses af  staten. 

I Gladsaxe Kommune udtrykker man, at det er 
forholdsvist nemt at balance kommunale med 
statslige interesser i forvaltningen af  Fingerplanen. 
Kommunen har meget magt, som det er nu. Der 
er usikkerhed over for eksempelvis restriktioner i 
bykilerne: Man ved ikke, hvad de kan komme til at 
indebære, og lige nu er der bekymring for, at sta-
ten kan give for løse rammer.

Samarbejder mellem kommuner

Efter strukturreformen og det tilsyneladende 
magttomrum der er opstået mellem en forholdsvis 
passiv stat og en række kommuner uden for plig-
telser til samarbejde, er det afgørende, at kom-
munerne er i stand til at arbejde sammen om pro-
jekter af  fælles interesse. Der er en række eksem  -
p ler på, at det kan lade sig gøre inden for et bredt 
spektrum af  planlægnings- og forvaltningstemaer. 
Omvendt efterlyses der fra mange kommuners 
side også en samlende indsats, der binder kom-
munerne sammen i et forpligtende samarbejde.

Gennemgående temaer for samarbejde inden for 
den grønne sektor er vand og natur, klimasikring, 
stier, forvaltning og drift samt samarbejde om di-
verse konkrete projekter. Det er oplagt, at mange 

af  temaerne naturligt er grænseoverskridende. 
Dertil kommer en del samarbejder om drift, der 
ikke omtales i denne sammenhæng.

Vand og natur

Samarbejde om vand- og naturforvaltning er der 
talrige eksempler på – bilaterale samarbejder mel-
lem Solrød og Greve kommuner om fælles vand-
løb (se foto side 71), forvaltning af  fælles  
Natura 2000 område mellem Solrød og Roskilde 
kommuner, samt Egedal og Roskilde kommuners 
fælles forvaltning af  Værebro Ådal. Dragør og 
Tårnby kommuner indgår i et tæt samarbejde om 
natur og miljøbeskyttelse. Herlev, Ballerup og 
Egedal kommuner samarbejder om Værebro Å og 
Kagsåen om etablering af  bassiner og forsinkelser 
og med etablering af  ny natur i åbælterne. Glad-
saxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner sam-
arbejder om plejeplaner for naturområder blandt 
andet ved Bagsværd Sø (se foto side 52). Gynge-
mosens plejeplan foregår mellem Københavns og 
Gladsaxe kommuner, mens Smør- og Fedtmosen 
planlægges i fællesskab mellem Gladsaxe og  
Herlev kommuner.

Klimasikring 
Samarbejder om klimasikring er udbredte –  
Solrød og Greve kommuner samarbejder om et 
fælles klimasikringsprojekt (se foto side 71), mens 
Solrød og Køge kommuner samarbejder om en 
fælles plan om kystsikring. Lyngby-Taarbæk  
Kommune samarbejder om forsyning og regn-
vands håndte ring med naboerne. En grøn/blå 
strategi er i denne forbindelse lavet på tværs  
af  kommunegrænserne. Frederiksberg og Køben-
havns kommuner har en lang række samarbejds-
flader, for eksempel i forbindelse med vandhånd-
tering. 

Stier
Fælles stiprojekter er i gang mellem Solrød og 
Roskilde kommuner, der samarbejder om et sti-
forløb mellem Roskilde og Køge Bugt. Egedal 
Kommune samarbejder med alle sine naboer om 
stiplanlægning. Hørsholm, Rudersdal og Allerød 
kommuner har samarbejdet om stier omkring 
Sjælsø. 
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Ud over det nævnte kan der fremhæves samarbej-
der om konkrete projekter: Eksempelvis natur-
genopretning af  Skenkelsø i samarbejde mellem 
Egedal og Frederikssund kommuner og det store  
natur- og friluftsprojekt vedrørende Flyvestation 
Værløse, der omfatter samarbejde mellem Bal-
lerup, Egedal og Furesø kommuner. I Dragør 
Kommune har Naturpark Amager spillet en meget 
væsentlig rolle som et samarbejdsprojekt med 
Tårnby og Københavns kommuner. 

Fremtiden for de grønne områder, 
set fra et kommunalt perspektiv

Som afslutning på interviewene blev de kommu-
nale embedsfolk bedt om at tænke et par årtier 
frem i tiden og give nogle bud på, hvad fremtiden 
vil bringe i de grønne områder. Svarene afdækker 
en række generelle tendenser, der sikkert vil gøre 
sig gældende. Men som en medarbejder udtrykte 
det: “Det afgørende spørgsmål er jo, hvordan 
frem tidens storbyborgere vil agere. Der vil måske 
blive tættere forbindelse mellem natur og menne-
ske, eller i al fald en forventning om en tættere 
forbindelse.”

En opsummering af  de mange svar omfatter, at de 
private arealer i Storkøbenhavn vil forekomme 
mere lukkede på grund af  hegn og tilgroning, og 
det åbne udtryk i landskabet vil dermed blive 
presset. Der er et pres for flere faciliteter, som 
blandt andet hytter og andre primitive overnat-
ningsfaciliteter, og der vil komme nye former for 
friluftsliv. Trenden er, at det organiserede friluftsliv 
har stagneret og mere spontant friluftsliv for-
ventes. Der vil komme et øget pres på skovene. 
Den uorganiserede idræt bliver en mere integreret 
del af  byen, og faciliteterne i de grønne områder 
skal opgraderes.

Der er pres på for flere boliger mange steder i  
regionen, men det er påfaldende, at ingen over-
hovedet overvejer boligbyggeri i kilerne. Kom-
muner nes planer for de grønne områder handler 
om adgang, nye rekreative faciliteter, og anlæg til 
klimasikring og bylandbrug, nye p-muligheder 
men aldrig boliger eller anden bymæssig bebyg-
gelse. 

Klimatilpasningsprojekterne står centralt i mange 
kommuners overvejelser om fremtiden. Der er en 
ret udbredt opfattelse af, at projekterne kan under-
støtte rekreation og mere natur. Der foregår man-
ge drøftelser af, hvad man kan få, når der er lej lig-
hed til at omdanne områder som følge af  klima-
sikring. 

Nogle kommuner planlægger nye grønne områder. 
I Frederiksberg Kommune er man i gang med at 
omdanne Solbjerg Parkkirkegård til et nyt grønt 
område (se foto side 42). Det er udpeget som stil-
leområde, hvor der ikke må finde “vilde aktivite
ter” sted. Der vil inden for de næste 10-20 år blive 
tilføjet et nyt grønt område på Frederiksberg Hos-
pitals grund, med bevaringsværdige grønne struk-
turer inklusive alleer og solitærtræer. 

Fæstningskanalen i Lyngby-Taarbæk Kommune vil 
sikkert blive fritlagt. Gladsaxe og Herlev kommu-
ner planlægger ændringer af  Kagså, der bliver om-
dannet med fokus på klimatilpasning og biodiver-
sitet.

Der vil helt sikkert ske ændringer i de indeklemte 
grønne områder mellem infrastrukturanlæg (se 
foto side 32). Flere kommuner peger på ønsket 
om at redefinere det bynære landbrug under ind
trykket af  interessen for bylandbrug.

I Egedal Kommune, der har byudviklings-
muligheder, er der bevidsthed om, at der skal 
kunne ses forskel på byerne, at de ikke må vokse 
sammen, og at der skal være grønne bånd på tværs 
af  byfingeren. I andre kommuner understreges 
det, at byvæksten forventes at ske ved fortætning. 
Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at kunne 
opfylde ønsker om byudvikling i den eksisterende 
bygningsmasse. 

I Furesø Kommune kan der byudvikles nord og 
syd for flyvestationen, og byudvikling i de grønne 
kiler er udelukket. Hvis man bevæger sig længere 
ud, er fremtidig byudvikling koblet op på en for-
længelse af  S-banen nord for Farum og vest for 
Allerød måske en mulighed. 
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Senest er Fingerplanen efter den daværende 
VLAK regerings udmelding om udviklingen af  
hovedstadsområdet blevet revideret i 2019. Det 
officielle formål med revisionen var at “give kom-
muner, virksomheder og borgere mere frihed til at 
skabe vækst og udvikling under fortsat hensynta-
gen til natur og miljø”. 

Revisionen forløb i to såkaldte spor. Spor 1 havde 
fokus på afgrænsede ændringer af  Fingerplanen. 
Spor 2 skulle afdække, om der var behov for mere 
omfattende ændringer af  Fingerplanen. Nedenfor 
gennemgås de to revisionsspor.

Spor 1

31 ud af  de 34 hovedstadskommuner havde ved 
udløbet af  høringsfristen for spor 1 svaret. Ud af  
de 152 enkeltforslag, blev 59 helt eller delvis 
imøde  kommet. Ganske få af  disse ændringer 
vedrørte de grønne kiler. Den væsentligste æn-
dring vedrørte indførelsen i Fingerplanen af  den 
nye kile ved Vinge i forbindelse med den planlagte 
byudvikling her. Generelt blev der ikke indskræn-
ket væsentligt i de grønne kiler. Det skal dog be-
mærkes at idéerne om Fjordkilen og Bugtkilen 
blev sat i bero, uden dog nogensinde at have været 
en formel del af  Fingerplanen. 

De tilladelser, der i medfør af  spor 1 blev givet i 
de grønne kiler, omfatter i Brøndby Kommune et 
klubhus i kilen og parkeringsmuligheder ved større 
sportsarrangementer. I Egedal Kommune blev 
små arealer taget ud af  den grønne kile i forbin-
delse med enkelte boligområder. I Hvidovre blev 
fem beboelsesejendomme taget ud af  den grønne 

kile. I Ishøj Kommune blev området mellem mo-
torvejen og den nye jernbane samt et område ved 
Ishøj Landsby taget ud af  kilestatus. I Rudersdal 
blev der foretaget fire mindre justeringer af  kileaf-
grænsningen ved konkrete ejendomme. I Greve 
og Vallensbæk kommuner skete der ligeledes min-
dre ændringer i afgræsningen af  kilerne.

De ændringer, der blev tilladt, var typisk i forbin-
delse med eksisterende ejendomme, hvor admini-
strationen besværliggøres af  deres status som 
grøn kile. Ændringerne er hovedsagelig begrundet 
i manglende præcision af  den oprindelige kileaf-
grænsning.

Spor 2

Høringsfristen for revisionens spor 2 var d. 15/10 
2017, og byder derfor ind i revisionen af  den gæl-
dende Fingerplan, der trådte i kraft marts 2019. 
Ved udløb af  fristen for revionsspor 2, var der 
ind løbet høringssvar fra en lang række kommuner 
inden for temaerne byudvikling, transportkorri-
dorer, stationsnære områder og de grønne om-
råder. 

Høringssvarene giver en god mulighed for at vur-
dere kommunernes opbakning til og overvejelser 
om de grønne områder i en fase af  den stor kø-
benhavnske planlægning, hvor økonomien var 
kommet i gang efter finanskrisen, og hvor der i 
høj grad blev sat gang i byggeri og fortætning af  
byen. 

I det følgende opsummeres og analyseres kom-
munernes høringssvar vedrørende de grønne om-

5Revision af Fingerplanen 
– kommunernes høringssvar  

i spor 1 og spor 2
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råder. Høringssvarene vedrører hovedsageligt de 
indre og ydre kiler, men retter sig også mod det 
øvrige hovedstadsområde. Høringssvarene for-
modes at repræsentere de enkelte kommuners eller 
grupper af  kommuners opfattelse af  kilernes po-
tentialer og begrænsninger, og analysens primære 
formål er at identificere et eventuelt pres på an-
vendelse og udstrækning af  kilerne.

Atten kommuner indgav høringssvar inden for  
temaet “grønne områder”: Albertslund, Allerød, 
Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Fre de
riksberg, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taa-
strup, Ishøj, København, Rudersdal, Vallensbæk, 
Greve, Roskilde samt Solrød. 

Der blev ikke indgivet høringssvar fra kommu-
nerne Dragør, Frederikssund, Furesø, Gentofte, 
Gladsaxe, Helsingør, Hørsholm, Lyngby Tårbæk, 
Rødovre, Tårnby, og Køge, selv om de alle rum-
mer større eller mindre kileområder.

Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Stevns kommuner 

havde heller ikke indgivet høringssvar, men rum-
mer heller ikke kileområder.

Svarene fra de 18 kommuner repræsenterer en be-
tydelig variation, men der kan identificeres nogle 
tydelige gennemgående temaer. Der er fra 4 kom-
muner ønske om byudvikling i kilerne, 12 kom-
muner ønskede justeringer af  kileafgrænsninger, 
mens 6 kommuner ønskede anvendelse af  eksi-
sterende byggeri i kilerne til nye formål.

Decideret byudvikling i kilerne indgår i fire kom-
muners høringssvar. Greve Kommune ønsker en 
mindre udvidelse af  landsbyen Kildebrønde, der 
vil indebære en relativt “naturlig” afrunding af  
byens omrids. I Ballerup Kommune er der tale om 
et areal, som ifølge kommunen ved en fejl er ble-
vet inddraget som kileområde, og som i øvrigt har 
haft status som byzone siden 1969. Ishøj Kom-
mune ønsker et mindre areal ved den kommende 
letbanestation taget ud af  kilen, således at stations-
nærhedszonen kan udnyttes bedre. Det eneste øn-
ske om en decideret bymæssig bebyggelse i kile-

Det måske kommende stationsnære område ved Høvelte trinbræt kræver en omhyggelig stillingtagen til kilestatus.
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område i hele Storkøbenhavn er Allerød Kommu-
nes ønske om at opgradere Høvelte trinbræt til en 
decideret S-togstation, med den mulighed dette 
giver for opførelse af  en helt ny by i stationsnær-
hedszone. Mange af  områderne omkring denne 
kommende station er beliggende i grønne kileom-
råder.

Ønsker til justeringer af  kilernes afgrænsning dæk-
ker over meget forskelligartede behov. I de fleste 
tilfælde er der tale om relativt beskedne justeringer 
af  kileafgrænsningerne i tilfælde, hvor de virker 
uhensigtsmæssige, blandt andet i konkrete tilfælde 
i Rudersdal, Allerød, Ballerup, Brøndby og Glo
strup kommuner. I Greve Kommune har man øn-
ske om at udnytte to restarealer efter anlægget af  
Ringstedbanen. Det samme gør sig gældende i et 
tilfælde i Brøndby Kommune. 

I to andre tilfælde er der ønsker om ændringer  
af  status for eksisterende bebyggelser i kilerne.  
Albertslund Kommune ønsker at tage hele Risby 
landsby ud af  kilen, mens Herlev Kommune øn-

sker en bebyggelse i Hjortespring konverteret fra 
sommerhusstatus til helårsstatus.

I fire tilfælde er der ønsker om større ændringer af  
kilestatus, med forskellige begrundelser. Brøndby 
Kommune ønsker at fjerne Brøndbyskovens og 
Bakkeskovens kilestatus, og Københavns Kom-
mune ønsker at tage byens parker ud af  Finger-
planens udpegning som grønne bykiler. Kom-
munerne argumenterer med, at det er unødigt  
bureaukratisk at skulle inddrage Fingerplanens 
myndighedsniveau i beslutninger vedrørende disse 
områder. Brøndbyskoven er i forvejen beskyttet 
som fredskov, og en stor del af  de københavnske 
parker er fredede, så der er antagelig ikke nogen 
umiddelbar trussel om inddragelse til andre 
formål end rekreative. Høje-Taastrup Kommune 
anmo der i høringssvaret om, at en grusgrav på 
næsten 100 ha tages ud af  kileforlængelsen nord 
for Roskildefingeren. Årsagen er, at kommunen 
ønsker, at grusgraven anvendes til solkraftanlæg, 
hvilket strider mod kilebestemmelserne. Endelig 
ønsker Vallensbæk Kommune ændret status og 

Albertslund Kommune er blandt dem, der ønsker støjvolde langs motorvejene. De grønne områder er i dag voldsomt støjpla-
gede. Kongsholmparken med Høghsbjerget er fredet. I baggrunden Albertslund Syd.



62

samkøring af  grøn kile med Grønt Danmarks-
kort. 

Albertslund og Vallensbæk kommuner har begge 
et ønske om at kunne anlægge støjvolde i kileom-
råder for at skærme kilen fra den omfattende 
trafikstøj fra motorvejene, der ligger tæt i de to 
kommuner. Der er tale om en situation, hvor man 
bruger kileområde til at øge kvaliteten af  kilerne, 
og samtidig bruge støjvoldene til naturformål. 
Men det at støjvoldene optager plads i kileområ-
det, er i princippet ikke tilladt.

Et særligt problem vedrørende anvendelse af   
eksisterende byggeri i kilerne rejses af  Allerød, 
Egedal, Fredensborg, Glostrup, Hvidovre og  
Rudersdal kommuner. I en række eksempler frem-
hæves typisk landbrugsejendomme der forfalder, 
fordi det ikke er muligt at tillade overgang til an-
den anvendelse i de grønne kiler. Konkret er der 
tale om overgang til eksempelvis boliger, andet er-
hverv eller institutioner. Der er et stort ønske om 
at kunne udnytte eksisterende bygninger til  
andre formål, og det skal bemærkes, at der typisk 
ikke er ønske om udvidelse af  byggerierne.

I to tilfælde, Fredensborg og Københavns kom-
muner, er der ønsker om udvidelse af  eksisterende 
anlæg i kilerne. I sidstnævntes tilfælde er der tale 
om rekreative anlæg, der skal sikre, at de grønne 
områder løbende kan tilpasses de ændrede krav, en 
ny storbybefolkning stiller til rekreative faciliteter.

Det er ikke alle høringssvarene, der omhandler 
ønsker om indgreb i kilerne eller ophævelse af  
kilestatus. Frederiksberg Kommune opfordrer 
således i høringssvaret, at der stås vagt om de 
grønne kiler som et gode for hele Hovedstadsom-
rådet, mens Roskilde Kommune beder om, at den 
kileforlængelse, der blev forberedt til at kunne ind-
gå i Fingerplan 2017 – Fjordkilen – bliver genop-
livet. 

I kontrast til disse ønsker erklærer Solrød Kom-
mune, at man modsætter sig udpegningen af  den 
såkaldte Bugtkile. Det skal bemærkes, at Bugtkilen 
allerede i den første revision af  2017 var taget ud 
af  Fingerplanen.

Fællessvar vedrørende Køge Bugt 
Strandpark

Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Greve 
kommuner fremsatte et fælles forslag vedrørende 
udviklingen af  Køge Bugt Strandpark som en 
såkaldt særlig kystkile. Denne status forudsætter 
nye, differentierede bestemmelser, som erstatning 
for de generelle kilebestemmelser. Kommunerne 
ønskede syv prioriterede indsatsområder, der 
skulle understøtte Strandparken som et regionalt, 
rekreativt område:

1. Naturområderne skal i en afvejning af  beskyt-
telse og benyttelse åbnes for yderligere frilufts-
aktiviteter og lejlighedsvise events. 

2. Tilgængelighed fra Strandparkens lokale og  
regionale opland bør styrkes med særligt fokus 
på letbanen og den øvrige kollektive trafik.  

3. Tilgængelighed og service på bynære strande, 
som er afgrænsede strandafsnit på de store na-
turstrande, der bliver mere intensivt udnyttede, 
bør styrkes. 

4. Lystbådehavnene skal udvikles som hjemsted 
for varieret maritimt liv og som rekreative ud-
flugtsmål. 

5. Nye rekreative støttepunkter af  varierende 
størrelse og indhold, som kan understøtte både 
hverdagsbrug og events bør anlægges.

6. Etablering af  nye anlæg, der understøtter færd-
selsmulighederne langs kysten skal kunne til-
lades.

7. Forstærkning af  Strandparkens vigtige funk-
tion som et klimasikringsanlæg skal kunne ud-
vikles.

Planen strider ifølge kommunerne ikke mod den 
oprindelige vision for Strandparken: At udvikle et 
stort kystområde, der både fungerer som en effek-
tiv klimasikring af  et stort byområde, samtidig 
med at området med en langsigtet og helhedsori-
enteret landskabsarkitektonisk påvirkning udgør et 



63

attraktivt, regionalt rekreativt område – med 
strande, store naturområder, rekreative aktivitets-
områder og forbindelser til de grønne kiler i Fin-
gerbyen.

De differentierede kilebestemmelser skal give nye 
udviklingsmuligheder primært på havnene “og i 
afgrænsede områder i tilknytning til støttepunkter, 
bystrande, m.v. Udviklingsmuligheder skal foku-
sere på Strandparkens primære værdi som unikt 
naturområde, men også understøtte udviklingen 
af  flere og nye rammer for det store, regionale op-
lands aktivitets- og udfoldelsesmuligheder, her-
under åbne for faciliteringen og serviceringen af  
eksisterende og kommende kunst- og kulturtil-
bud.”

Strandparken skal bevare og styrke sin klima-
sikrende effekt, og der er lagt op til en begrænset 
udvikling i Strandparken. Området skal bevares og 
udvikles under hensyntagen til de eksisterende 
naturkvaliteter. Strandparken har i stigende om-
fang fået idræt, motion, helse og kultur knyttet til 
sig. Disse aktiviteter er i reglen ikke særlig anlægs-
krævende, men forudsætter muligheder for mid-
lertidige anlæg med kun få, permanente anlæg. 

Kommunerne argumenterer med, at de gældende, 
generelle bestemmelser i Fingerplanen ikke er til-
passet regulering af  et multifunktionelt friluftsom-
råde som Strandparken, i lyset af  den generelle 
samfundsudvikling og nye generationers behov. 
Fingerplanen bør desuden kunne rumme mulig-
heder for dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 
i naturbeskyttelsesloven. Som supplement til de 
eksisterende kystkiler, der er centrale for Strand-
parkens tilgængelighed, ønskes der udviklet nye 
forbindelser i kystkilerne. Ikke mindst i forbin-
delse med letbanens potentiale for at øge tilgæn-
geligheden til området. 

Udviklingsplanen vil ifølge kommunerne under-
støtte fingerbystrukturen og de grønne kiler. Og 
den giver forbedret tilgængelighed, flere aktiviteter 
og oplevelsesmuligheder.
 

Fællessvar vedrørende Loop City  
– Letbanekommunerne 

Loop City er betegnelsen for den ring af  kommu-
ner som letbanen kommer til at forbinde. Loop 
City høringssvaret angående grønne kiler og byki-
ler vedrører de kommuner, der bliver berørt af  let-
banen: Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, 
Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rød-
ovre og Vallensbæk kommuner. Kommunerne un-
derstreger, at de grønne områder er en essentiel 
del af  byen, og at “god tilgængelighed til kilerne 
og grønne forbindelser er attraktivt ved lokalise-
ring af  både erhverv og boliger, men også i for-
hold til sundhed”. 

I høringssvaret understøtter kommunerne grund-
læggende Fingerplanen, og understreger at grønne 
sammenhænge og forbindelser på tværs af  byfin-
grene er afgørende for byudviklingen langs Ring 3. 
Udover at kommunerne bringes sammen af  let-
banen, har de også en række generelle og interes-
sante betragtninger om de grønne kilers forvalt-
ning.

I høringssvaret foreslår kommunerne en dialog 
om udarbejdelse af  en samlet planlægning og 
overordnet administrationsgrundlag for de grønne 
kiler som afsæt for at præcisere anvendelsen og 
justere afgrænsningen af  de grønne kiler.

Kommunerne motiverer forslaget med, at man i 
planlægningen “skal betragte kilerne som en hel-
hed, [og] opstille forslag til den konkrete afgræns-
ning af  kilerne”. De forslagsstillende kommuner 
understreger, at planlægningen af  kilerne vedrører 
arealanvendelse, herunder fritidsanlæg, landbrug, 
natur, samt infrastruktur og støttepunkter for fri-
luftsliv. Samtidig har udvikling af  friluftslivet i ret-
ning af  mere uorganiseret idræt flyttet kommu
nernes fokus til, hvordan denne type idræt kan  
understøttes. Byområderne omkring kilerne leve
rer ikke plads til støttepunkter for friluftslivet.  
Der er derfor brug for i fællesskab på tværs af  
kommunerne at revurdere kilernes afgrænsning  
og muligheden for at understøtte den rekreative 
anvendelse af  dem. 
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Flere kommuner oplever et stigende pres for nye 
boliger, og med flere borgere øges presset på de 
eksisterende arealer til fritidsformål. Kommunerne 
har derfor brug for at gentænke arealer til fritids-
formål og afsøge mulighederne for at udvide og 
nyudvikle anlæg til fritidsformål. Det skal afgøres, 
om eksisterende anlæg kan fornyes og udvikles. 
Trafikstøj fra eksempelvis motorveje nævnes som 
et selvstændigt problem, der reducerer anvende-
ligheden af  de grønne kiler til rekreative formål. 

Glostrup Kommune er en af Loop City kommunerne, hvor letbanen kommer til at spille en afgørende rolle. Byerne langs  
banen må fortætte byen omkring letbane-stationerne, men er også forpligtede til, og villige til, at tage et ansvar for flere  
bynære grønne kiler.

Kommunerne erklærer som en grundlæggende 
for udsætning, at kilerne altid har været udsat for et 
pres fra de omkringliggende byområder, og fortsat 
vil være det. Det er derfor vigtigt, at der “ikke blot 
gives los for nye anlæg i kilerne”. I kommunernes 
optik kan udvikling af  infrastruktur og byområder 
betyde, at anvendelsen og afgrænsningen af  ki-
lerne kan forekomme uhensigtsmæssig “eller lige-
frem uforståelig”. Det understreges, at kilerne er 
forskellige, også i hvilken grad de er beskyttet 
gennem fredninger og anden forvaltning. Derfor 
mener kommunerne, at der differentieres i plan-
lægning og forvaltning af  kilerne. 
 



65

I høringssvaret fremhæver kommunerne end-
videre tre vigtige pointer:

• Kommunerne efterlyser det samarbejde om  
kilerne, der tidligere eksisterede mellem 
Københavns Amt og beliggenhedskommu-
nerne. I rammerne af  samarbejdet udførtes 
planlægning, der både dannede grundlag for 
amtslige investeringer i stianlæg og fungerede 
som grundlag for planlægning og administra-
tion af  aktiviteter og anlæg i kilerne, som 
kunne understøtte friluftslivet.  

• Kommunerne argumenterer videre for, at  
Fingerplanens kapitel 5 er mere indskrænkende 
end planlovens muligheder i landzonen. Dette 
er et problem for kommunerne, da de ikke kan 
begrænse grundejernes rettigheder uden hjem-
mel i planloven. Dette kan løses ved, at der ud-
peges særlige naturområder i kilerne, som kom-
munerne administrerer som alle andre natur-
områder, og mens andre områder administreres 
efter landzoneadministrationen, hvor der skal 
tages hensyn til stedets landskabs-, natur- og 
kulturværdier.

• Kommunerne afslutter høringssvaret med en 
central bemærkning om konsekvenserne af  den 
seneste ændring af  planloven. Landzonebe-
stemmelserne og ejernes rettigheder indebærer 
en udfordring i forhold til opretholdelse af  de 
grønne kiler. Landzonetilladelser kan under-
minere mange års arbejde med at friholde ki-
lerne for yderligere byggeri og anlæg. Der er 
derfor brug for i fællesskab at vurdere, hvordan 
det åbne opdyrkede land i kilerne kan sikres 
fremover.
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I januar 2019 offentliggjorde VLAK-regeringen 
udspillet “Danmarks hovedstad”, der rummer vi-
sioner for og initiativer til hovedstadsområdets ud-
vikling. Umiddelbart efter denne udmelding blev 
Fingerplanen færdigrevideret i marts 2019. Revi-
sionen søger overordnet at imødekomme de ud-
fordringer, hovedstadsområdet står overfor frem 
mod 2030 samt iværksætte initiativer, der sikrer 
vækst og udvikling – samtidig med, at der tages 
hensyn til klima, miljø og biodiversitet. 

I den daværende regerings udmelding stod det 
klart, at de grønne kiler spiller en vigtig rolle i at 
skabe en aktiv, levende og grøn hovedstad. Særligt 
fremhæves de grønne områders evne til at tiltræk-
ke borgere og skabe vækst. 

Fingerplan 2019 følger grundlæggende de forrige 
planers formål om at sikre de grønne kilers al-
mene, rekreative funktion – og lever dermed op til 
VLAK-regeringens udmelding om at fastholde ki-
lernes rekreative værdi. Herudover ses det, som 
vist på figur 9, at de overordnede arealkategorier: 
håndfladen, byfingrene, de grønne kiler og det 
øvrige hovedstadsområde, fra den oprindelige 
2007-revision, er bibeholdt som bærende element 
i Fingerplan 2019.

I det nedenstående gennemgås de hovedændringer 
i Fingerplan 2019, som direkte involverer de 
grønne kiler. 

6Den endelige  
Fingerplan – revision 2019

Grøn kystkile – Køge Bugt 
Strandpark

Som VLAK-regeringen meldte ud med “Dan-
marks Hovedstad”, er der i Fingerplan 2019 ind-
arbejdet bestemmelser, der giver mulighed for en 
bredere udnyttelse af  Køge Bugt Strandpark som 
et strandparkområde af  regional betydning (se fi
gur 10). Det betyder konkret, at der kan lokalplan-
lægges for større midlertidige bymæssige fritidsan-
læg samt mindre bymæssige fritidsanlæg, såfremt 
det fortsat understøtter strandparkens funktion 
som rekreativt område. Det er således besluttet at 
tage hensyn til de bredere interesser som havne- 
og strandområde – og ikke blot som et område 
med stor naturmæssig og rekreativ værdi.  

Udvidelse og erstatning af 
kileområder

Med Fingerplan 2019 bliver de eksisterende 
grønne områder udvidet med 400 hektar. Area-
lerne er udpeget i samspil med udvidelse af  by-
udviklingsområderne i det ydre storbyområde, 
nærmere bestemt ved Herfølge, Solrød, Køge, 
Helsingør, Hillerød og Roskilde. Derudover byttes 
ca. 160 hektar ældre kileområder med beskeden 
rekreativ værdi ud med ca. 160 hektar nye om-
råder ud fra et princip om, at de som minimum 
skal være af  samme omfang og kvalitet. De gamle 
kileområder, der erstattes, er eksempelvis inde-
klemte “restarealer” mellem jernbaner og motor-
veje, som nu overgår til at være områder med 
mulighed for byudvikling.



68

Figur 9: Hovedstadsområdet og de fire geografisk områdetyper, illustreret i Fingerplan 2019.
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Figur 10: Grøn kystkile ved Køge Bugt Strandpark i Fingerplan 2019.
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Bedre udnyttelse af eksisterende 
bygninger

I 2019-revisonen er der givet bedre mulighed for 
at ændre anvendelsen af  ældre, større bygninger i 
de grønne kiler – for eksempel nedlagte skoler og 
gamle herregårde – under den forudsætning, at 
kilerne ikke påvirkes negativt set ud fra deres for-
målsbestemmelse. Dette giver dog anledning til at 
skabe nogle klare rammer for, hvordan og hvornår 
en ændret anvendelse af  bygningerne kan mulig-
gøres, så det ikke strider imod planlovens § 5 j, der 
bestemmer, at grønne kiler ikke kan overføres til 
byzone.  

Etablering af støjvolde

Trafikstøj fra eksempelvis motorvejene er til stor 
gene for den samlede rekreative oplevelse i de 
grønne kiler, der ligger tæt heropad. Bestemmel
serne i Fingerplan 2019 har gjort det lettere for de 
berørte kommuner at etablere støjvolde i de 
grønne kiler langs motorvejen. Erfaringen med 
tidligere etableringer af  støjvolde viser, at de kan 
udgøre et løft til den samlede rekreative og natur-
mæssige værdi for de grønne kiler, hvilket også er 
en forudsætning ved anlæg af  voldene.

Efter anlæggelsen af jernbanen mellem København og Køge fik Brøndby Kommune lov til at anlægge store støjvolde, der har 
bragt støjniveauet væsentligt ned i Brøndbyskoven.
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Karlslunde Mose har været genstand for et omfattende klimasikringsprojekt, der blev afsluttet i 2015. Generelt vil der i fremtiden 
blive udført mange tilsvarende projekter i de grønne kiler.

Klimatilpasning

Klimasikring er højt prioriteret i al planlægning, 
men der er ikke besluttet store ændringer i forhold 
til de lokale muligheder for at planlægge klima-
tilpasningsanlæg i de grønne kiler. I 2019-planen 
– som i Fingerplanen fra 2017 – er der en række 
bestemmelser, der giver mulighed for etablering af  
klimatilpasningsanlæg i dele af  kileområderne, 
herunder dele af  både indre kiler samt kystkiler, 
hvilket er en nødvendighed grundet øget risiko for 
blandt andet skybrud, stormfloder og havvands
stigninger. Det er en forudsætning, at sådanne kli-
matilpasningsanlæg ikke formindsker områdernes 

rekreative værdi – og at de, så vidt muligt, kan 
være med til at styrke vilkår for natur og friluftsliv. 

Regeringen nedsatte, i forlængelse af  fremlæg-
gelsen af  visionerne for Danmarks hovedstad, en 
arbejdsgruppe bestående af  eksperter, repræsen-
tanter fra kommuner samt relevante organisa-
tioner, der ved udgangen af  2019 skal fremlægge 
en analyse af  øget brug af  de grønne kiler til kli-
masikring. Man må derfor forvente, at der frem-
over vil blive endnu større behov for udpegelse af  
arealer til klimasikringsanlæg i de grønne kiler – 
fortsat med tilhørende krav om hensyntagen til 
områdets rekreative og naturmæssige værdi. 
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Den aktuelle situation og udviklingstendenser for 
de grønne områder i Storkøbenhavn er det gen-
nem gående emne for denne rapport. Samlet set 
giver analyserne en mulighed for at give et svar på 
det evigt aktuelle spørgsmål: er de grønne om-
råders eksistens truet?

Spørgsmålet kan kun besvares ved først at slå fast, 
hvad der konkret ligger i trusselsbilledet. Der tales 
ofte om, at de grønne områder er under pres – 
men hvad ligger der i begrebet pres? Er der tale 
om generelle tendenser eller enkelttilfælde, når 
grønne områder sættes under pres? Hvad er de 
konkrete ideer til alternativ anvendelse af  de 
grønne områder? Er der tale om fysiske ind-
skrænk ninger eller intensivering af  anvendelsen? 
Det er ikke en enkel sag at definere pres, og derfor 
heller ikke enkelt at vurdere trusselsbilledet. I 
vurderingen af  det pres, som de grønne kiler er 
udsat for, er det væsentligt at sondre mellem et 
pres for ændringer, der ikke afgørende ændrer på 
den generelle arealanvendelse, og ændringer, der 
uopretteligt skader kilernes status som rekreative 
områder.

Grundvilkår for grønne områder i 
byerne

I udgangspunktet vil grønne områder i byer altid 
være under en eller anden form for pres. I en 
markedsbaseret økonomi, hvor prisdannelsen på 
fast ejendom og jord i al fald delvis er præget af  
fri konkurrence, vil det altid være forbundet med 
en aktiv beslutning at friholde byggeegnede arealer 
for bebyggelse. Beslutningerne om friholdelse af  
grønne områder i det storkøbenhavnske område 

7Truslerne mod  
de grønne områder 

er ingen undtagelse. Friholdelsen er altid sket i 
konkurrence med stærke byudviklingsinteresser, 
og den konkurrence er ikke væk. Men for det 
første er graden af  beskyttelse af  de grønne om-
råder juridisk set meget omfattende – og for det 
andet er den folkelige og politiske opbakning til de 
grønne områder massiv. Dette gør, at der ikke er 
nogen umiddelbar fare for, at de grønne områder i 
videre omfang opsluges af  decideret byudvikling. 

Men hvad består truslerne så af? Hvad er presset 
rettet mod? Hvem står bag? Og hvad er de over-
ordnede drivkræfter? Herunder gennemgås de 
væsentligste elementer i trusselsbilledet, som de er 
blevet identificeret i analyserne.

Fysisk indsnævring af kilerne

Igennem de seneste år er der givet en del tilladel-
ser til indskrænkning af  de grønne kiler i form af  
en formel ændring af  status fra grøn kile til 
hånd flade eller byfinger og dermed byzone. En 
del kommuner ønsker typisk ændringer af  status 
på konkrete ejendomme og særlige, typisk meget 
små, arealer. Anmodningerne og tilladelser til 
ændret status har forskellige begrundelser. Mo-
torvejs- og baneanlæg har skåret bidder af  de 
grønne kiler, der har mistet forbindelsen til de 
øvrige grønne områder, og hvis rekreative funk-
tion og naturkva litet er mere eller mindre ud-
tømt. Mindre ejendomme, der er beliggende i 
kilen eller delvist i kilen, har haft begrænsninger i 
udviklingsmu ligheder grundet kilestatus. Der kan 
være tale om offentlige institutioner, der er for-
hindret i opfø relse af  nødvendige tilbygninger 
eller faciliteter.
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Nye aktiviteter i kilerne

Der er fra mange kommuners side ønsker om ind-
pasning af  nye aktiviteter i kilerne, der er et resul-
tat af  den generelle samfundsudvikling. I en del 
tilfælde afspejler ønskerne forskellige interesse-
organisationers behov for mere plads. Aktivite-
terne strider ikke nødvendigvis mod kilernes for-
mål, men brugen kan blive intensiveret, eller de 
kan virke begrænsende for offentlighedens ad-
gang. Der er typisk tale om nye former for rekrea-
tive aktiviteter, herunder arealmæssigt mere ind-
gribende aktiviteter som for eksempel bylandbrug 
og byhaver med funktioner, der ikke umiddelbart 
kan opfyldes i kolonihaveområder. 

Mountainbiking har bredt sig voldsomt inden for 
det seneste årti, og denne aktivitet sætter i stigende 
grad sit præg på regionens grønne områder – ikke 
mindst skovene. Eksemplet er illustrativt for den 
pludselige udvikling og tydelige påvirkning, en ny 
rekreativ trend kan indebære. De grønne områder 
skal være robuste nok til at tåle belastningen, og 
forvaltningen være parat til at håndtere nyskabel-
sen, løse de konflikter den medfører samt gennem 
udpegninger og zoneringer forsøge at skabe plads 
til det nye uden at kompromittere de eksisterende 
funktioner.

Stigende intensitet i udnyttelsen 
af kilerne

Intensiteten i brugen af  de grønne områder er  
stigende ifølge mange kommunale ansatte. Det er 
en logisk konsekvens af, at antallet af  indbyggere 
i Storkøbenhavn stiger, og at befolkningstætheden 
i mange kommuner vokser. Det mærkes, at der er 
flere brugere om de samme områder. Men inten-
siteten er på ingen måde lige fordelt. Der er 
grønne områder, der er overordentlig intenst 
brugt – og det er ikke kun Dyrehaven, der tradi-
tionelt er det mest besøgte grønne område i re-
gionen. Også brugen af  Håndfladens parker er  
i stigning, og generelt er publikumsinteressen i 
statsskovene stigende. Den mere intense brug er 
et tegn på, at de grønne områder opfylder deres 
formål, men det skærper kravene til en omhyg-
gelig forvaltning og konflikthåndtering. I skri

vende stund er ikke de grønne områder i hele 
Storkøbenhavn under pres fra en befolkning, der 
under coronanedlukningen ikke har så meget an-
det at lave end at besøge de grønne områder. Som 
et resultat heraf  er brugen af  de grønne områder 
i de tættest befolkede områder ved at nå et mæt-
ningspunkt.

Ændret anvendelse af bygninger i 
kilerne

Der er en del problemer knyttet til den eksiste-
rende bygningsmasse i de grønne kiler. I udgangs-
punk tet må bygninger i kileområder ikke overgå 
til anden anvendelse. Dette skaber et problem 
med overflødiggjorte landbrugsbygninger, som 
kan stå og forfalde. Det er også svært at gøre  
noget ved landbrugsejendomme, fra hvilke der 
drives erhverv, der er uforeneligt med anvendelse 
som rekreative områder, som for eksempel oplags -
pladser eller skrothandlere. 

Det foreslås konkret fra flere kommuner, at større 
ejendomme i de grønne kiler bør kunne udvikles 
til bymæssige formål, hvis den hidtidige anven-
delse er ophørt. Som det er i dag, er der ikke 
mulighed for at udvikle de bebyggede områder til 
bymæssige formål efter ophør af  den oprindelige 
anvendelse. Der udtrykkes et behov for at kunne 
tillade en bredere fremtidig anvendelse af  disse 
ejendomme, ud over den rekreative anvendelse, 
der ligger inden for de nuværende rammer af   
Fingerplanen.

Nye anlæg

Der er i det seneste årti anlagt meget store infra-
strukturer i de grønne kiler, mest markant jern-
banen i Vallensbækkilen og motorvejen i Vest-
skovkilen. Disse anlæg er i sagens natur meget 
ind gribende og opleves ganske givet som store 
indskrænkninger i de grønne kiler. De er dog 
enkel tstående tilfælde, der for det første har været 
en del af  den storkøbenhavnske planlægning i år-
tier, og for det andet forventes de ikke at være et 
generelt fænomen gentaget i andre grønne kiler, 
hvor infrastrukturen er færdigudbygget. 
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Mange steder presser behov fra klimatilpasning sig 
ind i de grønne kiler, og den seneste revision af  
Fingeplanen tillader klimasikringsanlæg. Hvis de 
indføjes med respekt for de grønne kilers hoved-
formål, kan kilerne beriges, i og med at både natur 
og rekreative muligheder kan styrkes, men anlæg 
kan også indebære adgangsindskrænkninger og vi-
suelt kompromittere kilerne.

Ikke mindst de indre og tæt bebyggede kommuner 
oplever fra borgerside et pres på de grønne om-
råder for at opgradere faciliteter og for at få plads 
til nye. Der er ofte tale om idrætsanlæg i de grønne 
kiler, hvor der vil være restriktioner på adgang og 
den brede anvendelse. En del kommuner udtryk-
ker bekymring for om der er sket en fastfrysning 
af  opfattelse af, hvad rekreation og de tilhørende 
faciliteter er. En konservativ holdning til rekreative 

anlæg kan udgøre en forhindring for at moderni-
sere de grønne kiler til at møde nutidens befolk-
nings forventninger. Det er en tendens, der tyde-
ligst er kommet til udtryk i kommunernes ønsker 
om at opgradere Køge Bugt Strandpark.

Ændring af kilestatus 

Flere kommuner ønsker at få taget konkrete om-
råder ud af  de grønne kiler eller de grønne bykiler. 
Ønskerne drejer sig typisk om i øvrigt velbeskyt-
tede grønne områder, som fredsskove og fredede 
byparker. Der er flere årsager til dette. Brøndby 
Kommune argumenterer for eksempel med, at 
kommunens skove, ud over Fingerplanens be-
stemmelser for de grønne kiler, er reguleret af  
landzonebestemmel ser, skovloven og til dels 

De grønne kiler rummer visse steder bygningsmasse, der forfalder, fordi de ikke må overgå til anden anvendelse. Det er typisk 
overflødige landbrugsbygninger, der står og forfalder. Her er det landskabet nord for Høsterkøb.
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naturbeskyttelsesloven. Vestvolden kaster fortids-
mindebeskyttelseslinje og åbeskyttelseslinje af  sig, 
og selve skoven giver en skovbyggelinje. Desuden 
er størstedelen af  Brønd byskoven omfattet af  
areal fredning. Brøndby Kommune “ønsker bedre 
muligheder for at udvikle sine skove uden de eks-
tra restriktioner, som Fingerplanen medfører”. 

Noget lignende gør sig gældende i Københavns 
Kommune, der argumenterer med, at det statslige 
lag er en unødig bureaukratisering af  parkforvalt-
ningen, og at forvaltningen bør være tættere på 
borgerne. 

Et tredje eksempel er Høje-Taastrup Kommunes 
ønske om at undtage en grusgrav fra den fremti-
dige fjordkile. Grusgraven skal bruges til et sol-
energianlæg, men kolliderer med de muligheder, 
der er, for at skabe et rekreativt anlæg i grusgraven.

Kilerne under pres

Frygten for en omfattende transformation af  
grønne områder til egentlige byområder er ge-
nerelt ubegrundet, når det drejer sig om de grønne 
kiler. Den beskyttelse som fredninger, fredsskov-
status, Fingerplanens kilebeskyttelse og fortids-
mindebeskyttelse giver, udgør, i kombination med 
udbredt politisk og folkelig opbakning, en meget 
høj grad af  sikring mod substantielle ændringer af  
kilerne. Erfaringen fra Amager Fælled fortæller, at 
selv i et område der ikke nyder nogen af  de oven-
stående beskyttelser, var det muligt at forhindre
byggeri – der i øvrigt havde været planlagt i 25 år. 
Sikringen af  Amager Fælled mod bebyggelse flyt-
tede imidlertid bebyggelsesplanerne til tre andre 
lokaliteter; campinggrunden på fælleden, Selinevej 
og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen. Her har stat-
en ophævet fredningerne, hvilket er et helt usæd-

Brøndbyskoven og Bakkeskoven er omfattet af kilestatus, hvilket kommunen ser som et unødvendigt forvaltningslag oven i de 
mange andre beskyttelsesregimer, skovene er omfattet af.
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vanligt tiltag. Sagen viser, at de økonomiske for-
pligtelser kan sætte en kommune under pres for at 
finde mulige byggeområder. I skrivende stund er 
byggeriet ved at blive sat i gang under fornyede 
protester fra københavnske borgere. Sagen illu-
strerer en folkelig opbakning til de grønne om-
råder, der både er tegn på at biodiversitetsdags-
ordenen er blevet vigtigere, og på at vi sjældent 
har brugt områderne mere end under coronaned-
lukningen.

Prioritering af interesser

Selv  om det ikke er en decideret byudvikling der 
truer, er der grund til at være opmærksom på, om 
de ændringer der sker er i overensstemmelse med 
intentionerne i kilerne. Oprindeligt er kilerne helt 
overordnet set velfærdsstatens forsøg på at tilveje-
bringe grønne, rekreative områder af  en høj kva-
litet for byens borgere – altså en demokratise-
rings dagsorden. Det har ikke været intentionen,  
at ki lerne skulle fastfryses i en rekreativ forståelse 
fra 1930’erne og 1940’erne: På mange måder var 
de tidlige københavnske planlæggere særdeles 
fremsynede og moderne og ville næppe have lagt 
hindringer i vejen for nutidens rekreative udfol-
delser.

Samtidens liberaliseringstendenser, ønsker og krav 
om vækst og byudvikling i hovedstadsområdet, er 
et grundlæggende afsæt for udformningen af  Fin-
gerplan 2019. Dette udmønter sig blandt andet i 
VLAK regeringens dokument “Danmarks hoved-
stad” forud for den endelige revidering af  Finger-
planen. Det interessante er, hvorvidt disse tenden-
ser udgør et pres på de grønne områder i Stor-
københavn. Her ses det tydeligt, at selvom der i 
Fingerplan 2019 gives nye byudviklingsmulighe-
der, herunder også til erhvervs- og transportud-
vikling, i hele Hovedstadsområdet, så lægger det 
ikke direkte et pres på de grønne kilearealer. Her 
står formålsbestemmelserne omkring kileområ-
dernes rekreative værdi højt – og spiller endda ind 
som et vigtigt parameter for at kunne tiltrække 
borgere og arbejdskraft til hovedstadsområdet i 
fremtiden. 

Det mest bastante pres består antagelig i, at be-
folkningstætheden stiger meget i nærheden af  de 
mest besøgte grønne områder, for eksempel  
Fre de riks berg Have, der er direkte nabo til Carls-
bergbyen – et af  Københavns Kommunes store 
udviklingsprojekter i disse år. Det stigende befolk-
ningstal i Københavns og Frederiksberg kommu-
ner betyder, at der er mindre areal grønne områder 
til rådighed for den enkelte borger.

Sidstnævnte viser, at de grønne kilers værdi for 
hovedstadsområdet i dag er langt mere end blot 
rekreation. De grønne kiler udgør rum for en lang 
række aktiviteter og funktioner, der tilsammen 
imødekommer de mangeartede behov og interes-
ser, der knytter sig hertil. Gennemgangen i dette 
temahæfte af  de forskellige revisioner af  Finger-
planen siden 2007 understreger netop også, at de 
grønne kilers funktioner og faciliteter justeres i 
takt med det omkringliggende samfunds ønsker 
– med respekt for den oprindelige hensigt med de 
grønne områder. 

På den måde bidrager de grønne kiler fortsat den 
dag i dag til at opfylde den velfærds- og demo-
kratiseringsdagsorden, som er kilernes grund sten. 
I skrivende stund handler diskussionen om de 
grønne områders tilstand således ikke om, hvor-
vidt deres grundlæggende eksistens er truet, men 
snarere hvordan der fremadrettet skal prioriteres 
mellem de mange interesser, der udgør et “pres” 
på de sparsomme arealer, de grønne områder i 
hovedstadsområdet udgør. Eksempelvis vil den 
fremtrædende biodiversitets- og klimadags orden 
fortsat stille store krav til anvendelsen og forvalt-
ningen af  de grønne kiler.  

Der er derfor gode grunde til at modernisere faci-
liteter og nyfortolke kilerne, ikke mindst dem der 
er mest robuste og rummer mindst sårbar natur 
– primært for at sikre bred opbakning til dem nu 
og i fremtiden.
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