
 
 
København, 22.08.2019 
 

Fælles udtalelse fra idrætten: Ja tak til flere bynære 

parker, der summer af liv, fællesskab, idræt og aktivitet 

Danmark ligger med helt i toppen af Europa, når det handler om at have gode muligheder for at være fysisk 

aktiv i sit lokalområde1. Det skyldes en mangeårig indsats fra både kommuner og idrætsforeninger. 

Udviklingen fortsætter i takt med, at befolkningens idrætsvaner ændrer sig. Væksten i idrætsdeltagelsen i 

de seneste 20 år har først og fremmest været i karakteriseret ved, at danskerne har taget de udendørs 

rammer mere aktivt i brug. 

Udendørsaktiviteternes kvaliteter kalder således i stigende grad på danskerne og i dag dyrker størstedelen 

af danskerne idræt i det fri. 

København har dog, i modsætning til de fleste andre kommuner, relativt begrænset adgang til natur inden 

for kommunegrænsen. Til gengæld er der mange attraktive parkarealer og lokale, grønne områder, som 

københavnerne søger mod, når de ønsker at dyrke idræt og motion. 
 

Hellere mange mindre, grønne og bynære parker end én stor 

Det glæder derfor en lang række af idrættens organisationer og aktører, at et politisk flertal i 

Borgerrepræsentationen ved budgetforhandlingerne sidste år vedtog, at Nordhavn i København skal have 

en stor grøn park på 28 hektar – svarende til cirka halvdelen af Fælledparkens størrelse. 

Idrættens organisationer og aktører ser frem til, at planlægningsarbejdet påbegyndes i en åben proces, 

hvor By&Havn, Københavns Kommune, lokale borgere og foreninger samt andre interesseorganisationer, 

kan bringe de mange forskellige hensyn og ønsker til parkernes anvendelse i spil. 

Idrætten ser flere bynære grønne, lokale områder og parker, som gør det let for lokalbefolkningen at dyrke 

et aktivt fritidsliv i Nordhavnen. Vi støtter op om hovedtankerne i den strukturplan, som blev lanceret 

sidste år for det videre arbejde i Nordhavn, hvor der planlægges 7 grønne bynære parker. 

En af de afgørende faktorer for at fremme aktivt brug af de grønne arealer er, at afstanden ikke må være 

for stor, hvilket især kan være en begrænsende faktor for børnefamilier. De grønne områder må derfor 

maksimalt kunne nås inden for fem minutters gang – svarende til ca. 400 meter for børnefamilier. Af den 

grund anbefaler idrættens organisationer også, at der hellere skal planlægges flere mindre, grønne og 

bynære parker end én stor. 

For idrætten er det helt afgørende for udviklingen af Nordhavnens lokale liv, at de kommende parker 

rummer plads til de mange kommende motions- og idrætsaktive beboere i Nordhavnen. Parkerne er og 

bliver de væsentligste og mest anvendte ”idrætsarenaer” i København – og de grønne arealer i Nordhavn 

skal derfor kunne imødekomme mange forskellige behov, som lokalbefolkningen har til deres aktive fritids- 

                                                           
1 Kilde: Jakobsen, Rasmus Giese (2018): 9 ud af 10 har mange muligheder for fysisk aktivitet i lokalområdet. KL: 

https://www.kl.dk/nyhed/2018/november/9-ud-af-10-har-mange-muligheder-for-fysisk-aktivitet-i-lokalomraadet/ 

https://www.kl.dk/nyhed/2018/november/9-ud-af-10-har-mange-muligheder-for-fysisk-aktivitet-i-lokalomraadet/


 
 
og udeliv; både i den traditionelle foreningsidræt, i lokale fællesskaber og i den mere selvorganiserede 

outdooridræt. 

 

Nordhavn skal være for borgerne 

Med op mod 40.000 kommende indbyggere Nordhavnen vil der være behov for både nye fodboldbaner, 

velplacerede mountainbikeruter, gennemtænkte stier til motionsløbere, blødt underlag til ridning samt ikke 

mindst støttepunkter til aktiviteter i vandet – kajakroning, stand up paddling, windsurfing og open water 

swimming. 

De kommende tusindvis af borgerne har en berettiget forventning om, at de har adgang til fritidsfaciliteter 

og –faciliteter af høj kvalitet, så de kan praktisere et rigt og varieret fritidsliv. Det kræver, at vi sammen 

udvikler flere nye faciliteter, der kan rumme flere aktiviteter ad gangen. For idrættens organisationer er 

både Fælledparken og Valbyparken gode referencer, når der skal trække paralleller til kendte grønne parker 

og deres anvendelse. 

Målet med den kommende planlægningsproces og de mange forskellige grønne tiltag i Nordhavnen må 

være, at de kommende grønne udendørsarealer bliver målrettet de lokale borgeres behov for at dyrke 

fællesskab, foreningsliv, idræt og motion. 

Vi har et ønske om, at de grønne arealer og parker udvikler sig til naturlige, lokale mødesteder og 

aktivitetspladser for de kommende idræts- og motionsaktive beboere. Nordhavn må ikke ende som 

Ørestad, hvor facilitetsmangel er en væsentlig del af forklaringen på det manglende foreningsliv. 

Idrættens organisationer ser frem til den kommende planlægningsproces, hvor vi ønsker at etablere 

attraktive idræts- og naturstøttepunkter, der overrasker og glæder de mange kommende borgere i 

Nordhavnen med tiltag, der understøtter en levende bydel med fokus på borgernes behov og med plads til 

både nye idrætsforeninger og til de selvorganiserede motionister. 

 

Underskrivere 
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Baggrundsbilag  

Figur 1: Voksne danskere i København dyrker i udpræget grad mere idræt i byens parker2 

 

                                                           
2 Rask, Steffen (2017, s. 25): Idræt i storbyerne. Motions- og sportsvaner 2016 i Aarhus og København. Idrættens 
Analyseinstitut. 



 
 
Tabel 2: Også københavnske børn dyrker markant mere idræt i byens parker end i andre dele af landet3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Rask, Steffen (2017, s. 36): Idræt i storbyerne. Motions- og sportsvaner 2016 i Aarhus og København. Idrættens 
Analyseinstitut. 



 
 
Tabel 3: Københavnerne er generelt ikke helt så tilfredse med adgangen til bl.a. grønne områder i deres 

lokalmiljø4 

 

 

                                                           
4 Rask, Steffen (2017, s. 26): Idræt i storbyerne. Motions- og sportsvaner 2016 i Aarhus og København. Idrættens 
Analyseinstitut.  


