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Orientering om, at partnerskabet bag Naturpark Amager
havde aftalt en ændret tidsplan, som følge af at
projektkonkurrencen tog længere tid end planlagt. Det
betød, at projektets tidsplan forskydes, og at Teknik- og
Miljøudvalget i september 2019 ville få fremlagt de
konkrete forslag til disponering af de nye faciliteter,
med henblik på frigivelse af den resterende del af
anlægsbevillingen, og ikke som tidligere oplyst i marts
2019. Faciliteterne forventede etableret i 2021.
Teknik- og Miljøudvalget 4. maj 2018: Orientering om
ændret placering af blåt støttepunkt i Naturpark Amager
Orientering om at der i projektet planlægges at etablere
et støttepunkt ved den kommende byskov på Københavns
Kommunes areal frem for på den tidligere påtænkte
placering ved Kalvebod Fælled på Naturstyrelsens areal,
samt at driftsudgifterne hertil ville blive søgt dækket
ved kommende budgetforhandlinger.
Borgerrepræsentationen 30. november 2017: Gennemførelse af
første tiltag i Naturpark Amager, Amager Vest
Det blev besluttet at frigive en anlægsbevilling på 2,0
mio. kr. til at gennemføre projektkonkurrencen og
udarbejde dispositionsforslaget. Indstillingen blev
godkendt uden afstemning.
Teknik- og Miljøudvalget 9. oktober 2017: Gennemførelse af
første tiltag i Naturpark Amager, Amager Vest
Det blev besluttet, at der i projektet som første indsats
gennemføres en projektkonkurrence og udarbejdes
dispositionsforslag for tiltag i Naturpark Amager.
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
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Borgerrepræsentationen 6. oktober 2016: Budget 2017 (A, B,
C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen)
Aftale om at medfinansiere nye tiltag i Naturpark Amager.
Flere fonde havde indvilliget i at støtte partnerskabets
projekt om at udvikle naturparken med donationer under
forudsætning af kommunal medfinansiering. Der var enighed
om at afsætte den nødvendige medfinansiering. Der blev
bevilget 24,5 mio. kr. til anlæg i 2017-2020 til
medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager. Der blev
afsat 0,5 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2019
og 2,5 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift af
hovedindgangen ved Amager Fælled og det blå støttepunkt
ved Slusen, til øget naturpleje i de dele af naturparken,
der ligger i Københavns Kommune og til bidrag til den
fælles drift af det eksisterende Friluftshus ved
Naturcenter Amager. En anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.
blev frigivet til forprojektering.
Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget 14. december 2015: Orientering om
fondsansøgning
Orientering om partnerskabets fondsansøgninger til nye
tiltag i naturpark Amager.
Teknik- og Miljøudvalget 22. juni 2015: Orientering om
Naturpark Amager
Orientering om partnerskabets videre arbejde med udvikling
af Naturpark Amager med temaerne ”hovedindgange”, ”kysten”
og ”social kapital”, samt forberedelse af
fondsansøgninger.
Teknik- og Miljøudvalget 25. august 2014: Godkendelse af
Naturparkplan for Naturpark Amager
Det blev godkendt, at Naturparkplanen danner rammen for
Naturpark Amager og indsatsen i perioden 2015-2020, samt
danner grundlag for partnerskabets ansøgning til
Friluftsrådet om naturparkcertificering. Indstillingen
blev godkendt uden afstemning.
Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2014: Orientering om
partnerskabsaftale om Naturpark Amager
Orientering om indgåelse af en formel partnerskabsaftale
mellem Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør
Kommuner og By & Havn om Naturpark Amager.
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Teknik- og Miljøudvalget 17. juni 2013: Godkendelse af
udviklingsstrategi for Naturpark Amager
Det blev godkendt, at Udviklingsstrategi Naturpark Amager
fremover danner grundlag for udvikling af drift, indhold
og udformning af naturområdet. Indstillingen blev godkendt
uden afstemning.
Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget 13. og 19.
august 2012: Orientering om samarbejdsprojekt om udvikling
af Hovedstadens naturområder på Vestamager
Orientering om opstart af samarbejdsprojekt mellem
Naturstyrelsen, Københavns og Tårnby Kommuner og By & Havn
om udvikling af Hovedstadens naturområder på Vestamager i
samspil med byen.

