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Høring: Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening skal i det følgende alene forholde sig til temaet om bynatur, 

en grønnere Middelalderby: 

 

På side 39 fremføres, at den historiske arkitektur skal sættes i scene med både større  

og mindre træer. DN skal i den forbindelse gøre opmærksom på det forslag til biodiversitet-

strategi, som har været til høring samtidigt med Byrums- og trafikplanen. Byens træer, og 

specielt byens store gamle træer, spiller en væsentlig rolle for byens biologiske mangfoldighed. 

Det er derfor vigtigt, som det fremhæves, at der lægges vægt på at bevare eksisterende træer 

og sikre dem bedst mulige levevilkår.  

 

Videre på side 40 under afsnittet om at ”Bevare og fremhæve eksisterende haver, vandrum  

og træer” anbefales at ”fastlægge” træer på privat grund som bevaringsværdige med en lokal-

plan for at sikre de markante, gamle træer i området, som ikke er offentligt ejede. 

Denne anbefaling kan vi fuldt ud tilslutte os og foreslår videre, at der snarest muligt laves en 

registrering af alle større træer i Middelalderbyen både på offentligt- og privatejet grund, og at 

der på baggrund af denne registrering fortages en udpegning af bevaringsværdige træer ikke 

mindst på baggrund af en biologisk vurdering.   

 

På side 40 er der i afsnittene ”Bevare og fremhæve eksisterende haver, vandrum og træer” og 

”Videreudvikle de enkelte kvarterer med lokale grønne oplevelse” en række konkrete forslag til 

beplantning en række byrum. Der er her DNs holdning, at man her i videst muligt omfang bør 

benytte hjemmehørende arter. Brug gerne historiske informationer om hvilke træer der har 

vokset i byen de pågældende steder.  

 

Nogle af de nævnte forslag om dannelse af grønne pladser f.eks. omkring Vor Frue Kirke vur-

deres umiddelbart at kunne være i konflikt med kulturhistoriske interesser. Vi forudsætter, at 

der sker en afvejning i forhold til kulturhistoriske interesser inden forslagene bringes videre i 

en egentlig plan. 

 

På side 45 foreslås som yderligere anbefaling, at der igangsættes samarbejde med lokale initi-

ativgrupper, lokaludvalg og andre aktører om at etablere plantehuller og facadebeplantning. 

Der skal her gøres opmærksom på de mange gårde i Middelalderbyen, hvor mange har træer 

og hvor endnu flere har potentiale til plantning af træer. Med hensyn til facadebeplantning er 

det vores vurdering at specielt gårdene har et meget stort potentiale. 

 

Det skal endeligt forslås at Københavns Kommune tager initiativ til indgåelse at partnerskaber 

med grundejere, gårdlaug mv. om bevaring og pleje af de bevaringsværdige træer i Middelal-

derbyen.  
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Med venlig hilsen 

 

Ole Damsgaard, 

næstformand for DN København 

 

 

 


