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Høringssvar fra Christianshavns lokalråd til ”Udviklingsplan for Christianiaområdets 
voldanlæg”  
  
  
Til Slot og Ejendomsstyrelsen 
  
  
Christianshavns lokalråd ser voldanlægget på Christiania som en væsentlig del af vores bydels 
grønne lunge. Vi ser det også som et spændende rekreativt område, der med sit samspil mellem den 
levende arkitektur og den groende natur er et unikt natur/kulturlandskab. Vi føler os meget 
privilegerede over at bo så tæt på denne kultur/naturperle. Derfor ligger områdets fremtid os meget 
på sinde. Vi ønsker, at det liv og den mangfoldighed, som man finder på og ved voldene - her mener 
vi både den vilde natur og menneskeskabte kultur - får de bedste udviklingsbetingelser. 
  
Vi er naboer til og brugere af Christianiaområdets voldanlæg og derfor vil vi gerne fremføre 
følgende punkter til kritik af og forslag til jeres plan for området:   
  
Kritik:  

• At der ikke er taget højde for samspillet og det sammengroede arkitekturen og naturen 
imellem i voldområdet, da netop dette giver området en stor del af sin rekreative kvalitet og 
attraktionsværdi.  

• At man, ved at gøre området mere parklignende, fjerner det sociale tryghedsmoment som 
det, at folk lever og bor i området, skaber. Ved fjernelse af beboelserne vil voldanlægget 
virke øde og besøgende vil føle sig mere udsatte.  

• At man ikke ser voldene på Christiania i sammenhæng med resten af Københavns 
fæstnings-ring og hermed ikke tager højde for de sidste 35 års kultur/naturudvikling på 
voldanlægget.  

  
• Ved en militærhistorisk tilbageførelse af voldanlægget ødelægger man ”det tilgængelige 

vildnis”, som vi ser som et unikt oplevelses- og læringsrum for københavnerne, børn såvel 
som voksne. Samtidig har vi erfaret, at netop denne unikke kvalitet tiltrækker besøgende fra 
hele verden, besøgende som overraskes over, at en storby, endda en hovedstad, kan have et 
sådant område liggende så tilgængeligt for alle.  

  
• Plejeplanen forekommer os for snæver i forhold til et nødvendigt kulturhistorisk sigte, idet 

vi mener, at det også må være Slots og Ejendomsstyrelsens formål at medtage en 
kulturhistorisk dokumentation af de kulturlag, som omfatter udviklingen mellem mennesker, 
huse og natur i Christianias levetid.   



  
  
Forslag:  
  

• At gartnergruppen på Christiania bliver involveret i kommende beslutninger for plejen af 
Christianias voldanlæg og dermed får større indflydelse på udviklingen af området.   

• At man i planen omfordeler vægtning af bevaring og udvikling, så man ikke ”fryser” volden 
i en bestemt tid.  

• At man vil bruge lang tid på at genoverveje konsekvenserne af en plejeplan for 
voldanlægget, som, når den er gennemført, vil skabe ubodelig skade for både menneske- og 
dyreliv i vores nærmeste og mest betydningsfulde rekreative område.  

  
  
  
  
Med venlig hilsen  
  
Christianshavns Lokalråd 
  
  
  

  
 


