
København, mandag den 10. August 2020

Det kommunaltejede By & Havns mål er, at salg af Lærkesletten på Amager Fælled, 
Stejlepladsen og Selinepladsen, vil kunne indbringe mellem 1,3 til 1,9 milliarder til 
afbetaling af metrogæld.

Amager Fælleds Venner mener, at disse penge bør og kan findes på en anden måde 
end ved at privatisere grønne fællesarealer og fjerne levestederne for de mange dyr 
og planter, der idag bor på Amager Fælled.
Dette kan vi gøre uden at det påvirker den sociale velfærd ved i stedet at investere 
Københavns kommunes henlagte midler i vores fælles gæld til metroen.

Stop Vejlands Kvarter - køb Amager Fælled Fri

En ny bydel med 2000 boliger i 6 etager, og skole til 1500 elever vil betyde at Amager 
Fælleds bestand af sky Rådyr formodentlig helt vil forsvinde fra Amager Fælled. 
Samlet set vil byggeriet lægge pres på hele biodiversiteten på Amager Fælled. 
Naturværdier som er uerstattelige.

Byggeriet vil ifølge kommunens miljøundersøgelse fjerne det sidste ynglested for 
sårbare fugle som Lille Præstekrave og Viben. Derudover påpeger Amager Fælleds 
Venner at et sådant bykvarter vil fjerne ynglemulighederne for blandt andet 
Sanglærke og en del af Amager Fælleds koloni af Nattergale. Lysforurening vil gå ud 
over sjældne lysfølsomme natsommerfugle som Kridtugle og Atlantfjermøl. Byggeriet 
vil også kraftig reducere habitatområdet for Stor Vandsalamander, som er totalfredet 
efter EU-lovgivning og Bern-konventionen. 

Når bygherrerne By & Havn og Pension Danmark og nu også Københavns Kommunes 
Miljøkonsekvensrapport påstår, at Vejlandskvarteret vil øge biodiversiteten i området, 
må Amager Fælleds Venner blot svare, ligesom førende eksperter inden for 
biodiversitet [1], at byggeriet vil skade områdets natur permanent. Amager Fælled vil 
blive reduceret til en bypark med få overlevende arter.
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NATUREN SKAL IKKE BETALE FOR METROEN
- KØB AMAGER FÆLLED FRI.



Amager Fælleds Venner ser, at bygherres påstand, er et meget klart eksempel på 
greenwashing og er et problem for den demokratiske beslutningsproces, da projektet 
bliver solgt på falske præmisser.

Corona-pandemien har vist hvor vigtigt det er for byens borgere, at der er adgang til 
lokale grønne områder, som kan styrke indbyggernes mentale og fysiske sundhed i en 
utryg tid. 

Amager Fælleds Venner opfordrer Københavns Kommune til at prioritere 
den bynære natur ved at købe Amager Fælled fri.

Ved at friholde Amager Fælled fra byggeri kan vi fremtidssikre byen og få en ægte 
opsparing i form af: 

Vi københavnere har et ansvar, både for de nuværende og fremtidige generationer. 

Derfor KØB AMAGER FÆLLED FRI.
Det er en løsning, som vores børn vil takke os for.  

Københavns Kommune sætter miljøundersøgelser for byggeplanen på Lærkesletten, 
Amager Fælled, kaldt Vejlandskvarter eller Fælledby i høring 20. august og 8 uger 
frem.

1 https://ing.dk/artikel/forskere-beskylder-arkitekt-radgiver-greenwashing-231657
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Opretholdelsen af en stærk biodiversitet i byen – til gavn for både byens 
indbyggere og naturen.

Bedre folkesundhed gennem fælles adgang til et stort, grønt og rekreativt 
område midt i byen.

Klimasikring af København i forhold til fremtidige stigende temperaturer, 
da Amager Fælled renser luften og optager CO2 samt har en generel kølende 
e�ekt for hele byen. 


