
Indsigelse imod Slots- og Ejendomsstyrelsens planer for Christiainas 
Voldanlæg 
 
Så vidt jeg kan se er der intet nyt eller spændende i jeres plan for Christianias 
voldanlæg,  
Det er som at tage et stykke af kastellet, et stykke af parken, et stykke af 
H.C.ørstedsparken og sætte dem sammen. 
Med den type parker har Københavnerne jo allerede, derimod er der stor glæde i den 
nænsomt plejede natur på Christianias voldområde, som vi har idag, respekten for 
dyrenes livsfundament, de kreative muligheder som f.eks. at kunne lave et lille bål 
ved søen på en lun sommeraften, bålet har vi siddet om siden stenalderen og får os til 
at glemme tiden og byens stres, smide tøjet og hoppe i søen en varm sommerdag osv. 
Vi har i dag et fantastisk rekreativt område ang. Bynatur, 96 fuglearter yngler eller 
tanker op på deres vej (17 på kastellet), man kan gå på botanisk opdagelse, eller 
sommerfugletur.Når man møder et pindsvin på sin aftentur er dagen reddet og 
humøret stiger, eller når man er så heldig at se skruptudsen sole sig, spætten hakke i 
træet eller isfuglen sidde og fiske. 
I dag kan man finde en uforstyrret plet hvor man kan skjule sig lidt og smelte sammen 
med naturen, dette vil ikke være muligt i de planer i har lavet, da alt er åbent ligesom 
de andre parker i byen. 
Med jeres plan ser jeg kun et senarie af død og destruktion og nedtromling af den 
mangfoldige usædvalige bynatur vi har udviklet, som københavnerne har mulighed 
for at besøge idag, 
Konsekvensen vil være maskiner der tromler alt livet ned, en byggeplads hvor alt det 
kreative og spændende vil blive knust af maskiner, lige fra vores små fantasifulde 
huse som folk kommer fra hele verden for at se, til massemord på dyrelivet og 
artsdiversiteten, til glæde for hvem? 
Hvorfor ikke forske i at udvikle området til et endnu mere spændende natur sted, med 
mangfoldighed og kreativitet som adelsmærke, studere hvilken planter der tiltrækker 
endnu flere spændende varianter af dyreliv, som den sommerfugleskov de nu laver på 
møn. 
De ulovlige huse som i kalder dem, har været lovlige det meste af tiden, men den nye 
lov 205 har pludselig gjort dem ulovlige, der står ikke engang i loven at de skal rives 
ned, men at de kan rives ned, men det kan christiansborg jo også for den sags skyld, 
I vælger i planen at rydde så godt som alle boligerne i de grønne områder, hvem skal 
så passe på området så man kan føle sig tryg, samt holde det rent.  
Der er en ting i burde tænke over, når man er født på stenbroen er natur en absolut 
mangelvare, som er guld værd og uvurderlig,  
Det er sundt, at bymennesket har mulighed for at gå i et naturmangfoldigt område og 
opdage hvor fantastisk denne jord egentilig er i sine myriader af liv og former. 
Det er medicin for bymennesket, men det tænker man nok ikke så meget over hvis 
man kommer fra landet hvor det er en selvfølge at naturen er overalt. 
Jeg har selv lært rigtig meget om fugle, planter og naturenes sammenhæng ved at 
bruge, og gå på opdagelse i Christianias natur, som jeg aldrig ville have lært/set hvis 
den ikke havde været her, da jeg er født og opvokset i københavn 
De næste generationer af bybørn,vil have stor gavn af at have muligheden for at lære 
om habitater og mangfoldighed, fugle og planter i den frie natur vi har mulighed for at 
videreudvikle idag.. 
Med venlig hilsen        
Line Bjarnhof  



 
 
 
 
 


