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Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til projektforslaget om strand-

parksprojekt ved Springforbi 

 

Danmarks Naturfredningsforening kan ikke anbefale etablering af sandstrande ved Springforbi 

på grund af områdets store landskabelige og kulturhistoriske værdier. Foreningen har dog stor 

forståelse for behovet for en renovering af kystsikringsanlægget og indgår derfor gerne i et 

samarbejde om at udarbejde et projekt for renovering af anlægget med modernisering af en 

promenade.  

 

Helt grundlæggende er Danmark Naturfredningsforening ikke enig i forslagets præmisser. Om-

rådet ved Springforbi har siden 1930’erne været anvendt som strandpark og betegnet som 

Jægersborg Strandpark, og det er således misvisende, at der nu ønskes etableret en strand-

park ved Springforbi. En strandpark er en park ved en kyst, mens et strandbad som Bellevue 

Strandbad er en badestrand ved en kyst. 

 

Etablering af sandstrande ved etablering af stenhøfder over vandspejlet 50 meter ud og under 

vandspejlet med markeringer 100 meter ud i Øresund vil medføre voldsomme landskabelige 

forringelser i kystlandskabet både set fra toppen af skrænten, fra strandpromenaden og ude 

fra Øresund. Stenhøfderne vil fremstå som markante kunstige elementer i kystlandskabet og 

forringe af oplevelsen af Øresund både fra søsiden og landsiden. 

 

Danmarks Naturfredningsforening finder, at den eksisterende strandpromenade har en betyde-

lig rekreativ værdi for den københavnske bybefolkning, fordi den er beliggende i et naturområ-

de og afskærmet fra Strandvejen af en høj kystskrænt. En forbedret vedligeholdelse og pleje 

af henholdsvis strandpromenaden og kystskrænten vil således kunne forøge både dens rekrea-

tive værdi og dens benyttelse.  

 

Danmarks Naturfredningsforening finder derfor, at man af hensyn til såvel strandparken over 

for kystskrænten som til strandpromenaden ikke bør tillade anlæg på massive stenhøfder på 

søterritoriet ved Springforbi for at etablere en kunstig sandstrand på dette sted. En udvidelse 

og forbedring af sandstrandene for den københavnske befolkning bør i stedet ske ved Bellevue, 

hvor en langt mere naturlig badestrand kan etableres, og hvor der er mange og gode kollekti-

ve trafikforbindelser, som badegæsterne kan benytte. 

 

Danmarks Naturfredningsforening finder endvidere, at etablering af badestrande ved Spring-

forbi vil ødelægge mulighederne for at gennemføre Springforbiplanens visioner om at genfore-

ne Dyrehaven med Øresund, fordi det vil betyde, at der skal anlægges et meget stort antal 

parkeringspladser i de områder ved Springforbi, som Dyrehaven skulle brede sig til, og at 
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Strandvejen skal udbygges med heller og svingbaner for at trafikken til og fra parkeringsan-

læggene kan afvikles. 

Forringelserne af de grønne arealer ved Springforbi vil både berøre trafikanterne på Strandve-

jen, passagererne på Kystbanen, cyklisterne på den regionale cykelsti mellem Strandvejen og 

Kystbanen samt alle de borgere, der i forvejen benytter området som adgang til Dyrehaven, til 

picnic eller strandpromenaden. 

 

I regionplan 2005 er retningslinierne for Strandparken mellem Dyrehaven og Øresund ”Områ-

de med kulturhistoriske værdier” og som ”Kulturmiljø”. Springforbiområdet er et særligt værdi-

fuldt kulturmiljø, fordi det fortæller historien om et af Danmarks største naturgenopretnings-

projekter, der havde til formål at genforene Dyrehaven med Øresund samt at sikre almenhe-

den adgang til området.  

Landskabsarkitekt Karen Margrethe Bak udarbejdede i 1997 for Skov- og Naturstyrelsen et 

forslag til fremtidig landskabsplan for Springforbi, hvor hun konkluderer: Det er vigtigt at fast-

holde og understrege Springforbi’s karakter af naturområde, da det er en af de allervigtigste 

kvaliteter på denne del af Strandvejen, og netop det som adskiller den fra de mere eller min-

dre bebyggede områder langs Øresundskysten i øvrigt.  

At man fastholder hhv. etablerer en stor skala i landskabet i Springforbi vil desuden være en 

forudsætning for, at man opfatter området som sammenhængende med Jægersborg Dyreha-

ve. Det betyder, at de store landskabselementer i Dyrehaven skal videreføres i Springforbi. 

Landskabeligt forekommer det således vigtigt, at skovområderne og sletterne ikke blot i deres 

placering er en fortsættelse af elementerne i Dyrehaven, men også i størrelse og en veldefine-

ret afgrænsning stemmer overens med disse.”  

 

Den oprindelige og bærende ide i Springforbiplanen om at genforene Dyrehaven med Øresund 

samt at sikre almenheden adgang til området er i dag opfyldt, men genforeningen af Dyreha-

ven med Øresund vil blive alvorligt forringet af de omfattende parkerings- og vejtekniske an-

læg, som strandprojektet vil skabe. 

 

Endeligt mener Danmarks Naturfredningsforening, at der er en række problemer med strand-

parkens kvalitet og funktion som offentlig strand. VVM redegørelsen viser med al klarhed, at 

selvom det ret teknisk er muligt at fastholde noget sand til strand på erosionkysten, vil der 

kun blive tale om ca. 50 m. strand per høfte eller samlet set ca. 150 meter strand. De omfat-

tende kystsikringsanlæg i granit vil desuden umiddelbart være i konflikt med anvendelsen af 

badestranden af familier med småbørn. Strandcellerne vil være af sten og beton, hvoraf en del 

vil være blotlagt, og det er ikke undersøgt, hvor vidt dette vil være foreneligt med anvendel-

sen af stranden af børnefamilier. Det fremgår desuden af VVM redegørelsen, at vanddybden ud 

for stensætningerne på høfterne vil være op til mere end to meter, hvilket ikke umiddelbart er 

gunstigt for badesikkerheden. Endelig anlægges strandparken ud for høje skrænter, hvilket 

betyder, at sandstrandene vil ligge i skygge fra hen på eftermiddagen.  

 

Samlet set mener Danmarks Naturfredningsforening dermed ikke, at badestrandene vil få en 

kvalitet, som berettiger til så vidtrækkende konsekvenser for natur, miljø og landskab.  

 

Danmarks Naturfredningsforening anmoder på den baggrund Kystdirektoratet om at meddele 

afslag på ansøgningen om tilladelse til anlæg af badestrande på søterritoriet ved Springforbi. 

Foreningen ser store rekreative og landskabelige potentialer i en modernisering og forskønnel-

se af strandpromenaden.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Frederik Hoedeman, 39 17 40 69, fh@dn.dk 

 


