
 

 

Screening for nye kulturmiljøer i kommuneplanen 

 

Forslag til navn Fiskerhavnen i Sydhavnen. 
 

Placering og 
afgrænsning 

 
Arealet øst for Bådehavnsgade: Fiskerhavnen, inklusive Stejlepladsen og 
bådeklubberne. 

(https://kbhkort.kk.dk/spatialmap) 

Særlig historie  

Området øst for Bådehavnsgade, Stejlepladsen og Fiskerhavnen, var – og er 
måske stadig? - udlagt af Københavns Kommune som bevaringsværdigt og 
værdifuldt kulturmiljø, men affredning og byggeri truer hele området. 

Fiskerhavnen repræsenterer en særlig historie. Her finder vi lystfiskere og andre 
brugere af havnen - også erhvervsfiskere der bruger Stejlepladsen til deres 
bundgarn og bundgarnspæle. Bevaringsværdigt unikt kulturmiljø der bidrager til at 
give København karakter og sikrer social mangfoldighed i byen. Arkitekter har 
udtalt, at områder som Stejlepladsen og Fiskerhavnen, med sit aktive og 
ufriserede præg, har en positiv indflydelse på, hvor attraktiv en by opleves at 
være. I Nordhavn er fiskerne væk – det er synd hvis det også sker i Sydhavnen. 

 

For stedets historie, se ”kilder”. 

 

Fortælling(er)  

Området rummer oprindeligt maritimt liv og kulturmiljø og grønne områder  - 
understøtter i høj grad fortællingen om København som produktionsby og 
havneby. 

 

Væsentligste 
elementer 

 

Området består af selve havnen, træbarakker og selvbyggede huse der 
omkranser havnen, naturområdet der ligger op til havnen, som også benyttes som 
Stejleplads samt bådeklubberne med spisestedet Tutten og andre karakteristiske 
traditionsrige steder på den anden side af vejen.  

Miljøet er en helhed og det er svært at pege på hvilke af disse elementer der er de 
mest centrale at bevare. Som en af de sidste fiskerihavne i København er det 
vigtigt at lægge til rette for at fortsat kan eksistere.  

 



 

 

Kilder  

 https://bevarfiskerhavnen.dk/ 
 https://bevarfiskerhavnen.dk/baggrundsmateriale/ 
 https://www.sydhavnenshistorie.dk/sydhavnens-historie/syd-vest-

folkeblad/koebenhavns-havne/ 
 http://www.enghave-kanal.dk/fiskerhavnen/fiskerhavnen.html 

 

Bemærkninger  
 Arealet øst for Bådehavnsgade var fredet område, som del af Kalvebod-

kilen, udlagt i Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, 
som skal opretholde landskabelige værdier (i lovforslaget: ”2.2.1.3. 
Bådehavnsgade”): ”Arealet Øst for Bådehavnsgade er omfattet af 
Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af 
”Kalvebod kilen” i Københavns, Tårnby og Hvidovre Kommuner, 
”Kalvebodkile-fredningen”.  Af § 1 om fredningens formål fremgår det, at 
den har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af 
de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at 
fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets 
anvendelse til fritidsformål i øvrigt.” 
 
Fredningen af Stejlepladsen blev fjernet udenom fredningsnævnet og 
dette truer Fiskerhavnen. Derfor bør området udpeges som eget 
bevaringsværdigt område, ikke blot som del af et større område. 
 

● Der er fuld adgang for offentligheden og området er populært at besøge 
på vejen under en gåtur på Sydhavnstippen.  

 

 

Skemaet bedes udfyldt i stikordsform for hvert af de steder, der foreslås medtaget i den igangværende 
screening for nye kulturmiljøer i kommuneplanen. Skemaet returneres senest d. 26. november 2021 til 
Trine Vinding, Center for Byudvikling, bx28@kk.dk .  
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