
 

Nordhavn Naturpark
– en park for flora, fauna og mennesker

5 centrale punkter for naturparken

Alt det du kan i naturparken
Et primært stisystem fra ydre Nordhavn leder 
vejen gennem Nordhavn Naturpark og 
rammer undervejs en vifte af 
nedslagspunkter med forskellige rekreative 
værdier. Et sekundært stisystem fordeler 
sig videre ud i området.

Arealstørrelse og biodiversitet
For biodiversiteten i Nordhavn er det afgørende at naturparken er et 
større, sammenhængende område, der griber fat i flere naturtyper og 
forbinder flere biotoper.

Arealstørrelse og rum
Store arealer skaber særligt værdifulde rekreative rum i byen. 
Oplevelsen af ’store, åbne vidder’ – himmel og hav – er helt særlig for 
Nordhavn.

Eksisterende §3-område
Ferskvandsomåder i bynær sammenhæng er en sjældenhed, og det 
eksisterende §3-område Tippen er en unik naturlokalitet.

Robuste løsninger
Naturbaserede løsninger og en fauna, der kan genoprette sig selv, 
gør, at Nordhavn kan udvikles til et helt særligt sted inspireret af den 
eksisterende naturs processer.

Midlertidige tiltag
Ved at starte allerede nu med midlertidige tiltag og grøn 
byggemodning kan Nordhavns eksisterende værdier og potentialer 
blive belyst og udviklet.

Følg med og vær med i debatten

Få Nyt fra Nordhavns Naturvenner på 
’Nordhavns Naturvenners’ facebookside

Du kan følge og være med i debatter på 
’Nordhavns Naturvenners’ facebookgruppe

Du kan også finde mere information og 
forklaring på vores hjemmeside - 
nordhavns-naturvenner.dk/



En vision for natur i Nordhavn

At have adgang til natur er en del af det gode 
liv. København skal ikke kun være en stenørken. 
Byen skal også give plads til flora og fauna, 
rumme mangfoldig natur og bidrage til øget 
biodiversitet. Det skal Nordhavn Naturpark give 
os.

Det skal være en park, hvor du kan få indblik i 
diversitetens rigdom og udsyn over græsserne og 
vandet. 
En park, hvor du kan møde fugle, padder og 
andet levende i deres mange skikkelser, og hvor 
du kan glæde dig over de rum, som tilfældige 
buskadser eller træer danner på deres egne 
præmisser. 

En park, som er dejlig blot at være i. Og en park, 
hvor du kan udfolde dig indenfor de rammer, 
som naturen giver.

Planen beskriver 10 delområder, som hver har 
deres egne muligheder for udvikling. Den videre 
debat om planen skal afklare ønsker til udvikling 
og anvendelse af disse områder. 
Planen fastlægger først og fremmest, hvilke 
naturtyper der ønskes og hvor.

Ved at starte nu med at bortskaffe hegn 
og dermed skabe adgang til eksisterende 
naturområder og bevoksede flader, kan vi 
allerede nu begynde at få  gavn af naturen i 
Nordhavn.
 

Fremtidige naturtyper
Etableringen af Nordhavn 
Naturpark bygger videre 
på områdets eksisterende 
ruderatkarakter og introducerer 
flere lysåbne naturtyper, men også 
krat og skovagtig vegetation.

Nordhavn Naturpark skal rumme 
både fælled, sø, strand, skov og 
krat. Naturen kan udvikle sig på 
de betingelser, som de forskellige 
naturtyper eller biotyper giver.
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