Brøndby d. 10. august 2015

Dansk Kano og Kajak Forbunds (DKF) svar til Københavns Kommune udkast for strategi for
Bynatur
DKF har med stor interesse læst Københavns Kommunes udkast for planlægning af byens natur
og muligheder for friluftsliv.
Efter første læsning var DKFs skuffelse stor. Strategien ofrer ikke mere end 10 ord på de “blå”
områder, såsom kanaler, havne, vandløb og søer. Efter kontakt til kommunen fik DKF at vide, at
visionen og strategien for de blå områder udvikles som selvstændig strategi under navnet “En
Havn af muligheder”, vedtaget i maj 2014.
Udfra DKFs interesser og kommunens svar vil vi gerne opfordre kommunen til følgende:
●
●

At lave en henvisning til “En Havn af muligheder” i “Bynatur i København 20152025”
At inkludere vandmiljøet med flere ord og eksempler i deres definition af bynatur (s. 3) i
“Bynatur i København 20152025”

Derudover vil DKF gerne opfordre kommunen til at indtænke regulativer og lovgivning i strategien i
lige så høj grad som infrastruktur og fysiske anlæg. DKFs klubber oplever desværre ofte, at der
bygges fritidsfaciliteter til benyttelse af bynaturen, som senere ikke kan bruges grundet restriktive
sejladsregler.
Eksempelvis 
har Københavns Kommune gennem de seneste år gjort et stort arbejde for at indrage
de blå arealer til rekreative områder i Nordhavn, for at skabe mere liv i kvarteret. Derfor opleves
lukningen af adgangen til Københavns Havn fra nord som et stort tilbageskridt, direkte
ødelæggende for Københavns blå motions og friluftsliv. Det er ærgerlig, når kommunen gennem
flere år har lagt så mange ressourcer i at opbygge fx "den blå kajakrute" og diverse blå
støttepunkter i havnen.
DKF hilser indsatsen for at skabe partnerskaber for bynaturen i København velkommen og vi vil
gerne opfordre kommunen til at etablere netværket lige fra starten af projektet. Således vil alle få
mulighed for at bidrage med konstruktiv viden, som er med til at forbedre brugernes oplevelser og
sikre, at der ikke først opstår konflikter i slutningen af projektet.
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