
Borgmester Kenneth Gøt-
terup siger i et valgløfte til 
borgerne: 

»Vi er omgivet af natur og 
fredede områder, som vi skal 
værne om.«

Det stemmer ikke helt 
overens med, at konstitu-
eringsgruppen og liste T vil 
bygge en badebro midt i et 
fredet strandområde ud for 
den tidligere Skolen ved Vi-
erdiget. 

Ifølge fredningsbeskrivel-
sen består vierdigetområdet 
af uplejede, ikke-terrænregu-
lerede strandenge, strandrørs-

sumpe, lagunesøer og strand-
overdrevslignende arealer 
(hvidtjørnearealet). 

Området benyttes især til 
naturvandring og hundeluft-
ning.

Hvidtjørnearealet danner 
med sin vegetationssammen-
sætning en overgang mellem 
strandoverdrev og overdrev. 
Det rummer artsrige over-
drevssamfund, og der er re-
gistreret mere end hundrede 
plantearter i området, ek-
sempelvis brændeskærm, stin-
kende krageklo, vårstar og 
fjernakset star.

Området er udlagt til na-
turmæssige formål, og det skal 
fortrinsvis benyttes, således at 
der tages størst muligt hensyn 
til dyr og planter i forbindelse 
med offentlighedens færdsel. 

Den eksisterende bebyg-
gelse, »Sylten«, kan oprethol-
des i sit nuværende omfang.

Konstitueringsgruppen og 
liste T vil bygge en meget lang 
badebro midt i et fredet om-
råde, hvor vandet kun vil nå 
til midt på skinnebenene. Den 
kan man vel næppe betegne 
som en »badebro«.

Hvis man havde læst fred-

ningsbeskrivelsen, inden man 
gik i gang med planerne, så 
var man ikke blevet overra-
sket over den stærkt begræn-
sede vanddybde på Sydstran-
den.

Søterritoriet omkring Syd-
amager er meget lavvandet i 
betydelig afstand fra kysten. 
Fladvandet udnyttes store 
dele af året som fouragerings- 
og rasteområde for store flok-
ke af kystfugle. 

Under isvintre kan en stor 
del af øresundsområdets 
overvintrende svømmefugle 
være samlet ud for Sydama-
gers kyst. 

Fladvandet har stor biolo-
gisk betydning, dels som ra-
steområde for svømmefugle 

og dels som yngleområde. 
Spættede sæler ses jævnligt ud 
for kysten året rundt.

For at sikre de frie kystpro-
cesser samt den geologiske 
og økologiske sammenhæng 
mellem land og vand er de 
kystnære fladvandsarealer 
på søterritoriet ud for land-
fredningen medtaget i fred-
ningen. Med andre ord, så er 
vierdiget området fredet til 
lands såvel som til vands.

Måske kan Konservative, 
Socialdemokratiet og Venstre 
sammen med liste T hurtigst 
muligt genoverveje, om det 
er hensigtsmæssigt at bygge 
broen i et totalfredet område. 

Vi skal jo passe på biodi-
versiteten i Dragør, siger vo-

res folkevalgte. Planterne og 
dyrelivet i vierdigetområdet, 
som allerede har det svært 
grundet vandreruten Amar-
minoen, skulle gerne kunne 
være i fred uden yderligere 
menneskelig indgriben og på-
virkning. 

Beslutningstagerne skal 
for en god ordens skyld min-
des om, at de meget gerne 
må opfylde Danmarks inter-
nationale forpligtelser til at 
værne om fredede områder 
og naturværdier. Heriblandt 
beskyttelse af biologiske, kul-
turhistoriske og landskabe-
lige værdier i kystområdet på 
Sydamager.

Med venlig hilsen
Niels Hansen

Kommunalbestyrelsen skal 
her i begyndelsen af februar 
måned sagsbehandle en mas-
se klager over kommunens 

tilladelse til opførelsen af en 
bade- og kajakbro på stran-
den i Sydstranden – vest for 
stikvejen Søndre Strandvej.

Sydstranden er fredet på 
kryds og tværs, men dette 
til trods vil kommunen og 
fredningsnævnet tillade op-
førelsen af en bro, der skal 
placeres til gene for naboer, 
fauna og flora i det uberørte 
og fredede område.

Det er ubesindigt at be-
laste området mere, end det 
er i dag – der bør i særdeles-
hed tages hensyn til fugle og 
andet dyreliv i og omkring 
kanalerne, sivområderne og 
stranden.

Dyr og natur burde indtage 
en central plads i sagsbehand-
lingen af denne sag, men i ste-
det for affreder kommunen 
hovedkulds et naturområde, 
uden at konsekvensberegne 
tilstrækkeligt på de ødelæg-
gende følgevirkninger.

Forhåbentlig besinder 
kommunen sig og kommer 
på andre tanker, for dette er 
i alle henseender et skadeligt 
tiltag, der ikke kommer til at 
gavne Natura 2000-området.

Med venlig hilsen
Thomas Larsen

Vi har modtaget:

Pænt nej tak til bro ved Vierdiget

Vi har modtaget:

Brobyggeri på Sydstranden

Liste T og Dragør Kommunes 
administration vil etablere en 
30 meter lang bade- og kajak-
bro på Dragør Sydstrand, på 
trods af at kommunen har 
modtaget 32 skriftlige klager 
over projektet. 

Men hvor mange natur-
beskyttelsesforhold skal der 
egentlig til, førend projektet 
stoppes af kommunalbestyrel-
sen?

Fredning ignoreres
Broen skal bygges på den fre-
dede sydstrand i Amager Vild-
reservat, der er beliggende i et 
Natura 2000-område.

På kortet, der er vedhæftet 
dette indlæg, ses broen marke-
ret med rødt, og i de skravere-
de felter kan du se, hvor mange 
beskyttelsesforhold, der gør sig 
gældende i det naturskønne 
område, hvori bade- og kajak-
broen tænkes placeret.

I lokalområdet er der otte 
bestemmelser i henhold til 
naturbeskyttelsen: Natura 
2000-fuglebeskyttelsesområde, 
Natura 2000-habitatområde, 
§3-naturtyper, §3-vandløb, na-
tur- og vildtreservat, søbeskyt-
telse, strandbeskyttelse samt 
fredning af kystområdet Syd-
amager. 

Af lokalplanerne nummer 
43, 56 og 74 fremgår det ligele-
des, at fårefoldene, kanalerne, 
strandengene og strandbred-
den er fredede. 

Desuagtet ignoreres fred-
ningsbestemmelsen af Dragør 
Kommune, Fredningsnævnet 
og Danmarks Naturfrednings-
forening – sidstnævnte kaldes 
i folkemunde lidt spøgefuldt 
for »Affredningsnævnet« og 
»Danmarks Naturaffrednings-
forening«. 

Det er en tragikomisk og 
bekymrende tendens, som vi er 
vidner til.

Når kommunen fjerner fred-
ningsforbeholdene, så ophæves 
beskyttelsen af lokalområdet i 
samme moment.

Vierdigets natur
Beliggenheden er, ud over 
Søvangs kyst, det smalleste 
og mest sårbare sted på hele 
Sydstrandens strækning. Pro-
jektets udførelse vil medføre 
en flaskehals, indeholdende 
uheldige menneskelige på-
virkninger af strandengene og 
kystmiljøet ved Vierdiget.

Hver gang vi ikke respek-
terer de forskellige former for 
naturbeskyttelse, så gør vi det 
modsatte af »beskyttelse« og 

forringer dermed vilkårene for 
naturen og dens fremtid. 

Naturbeskyttelse er ikke 
noget, staten foretager sig for 
sjovs skyld, men fordi der de 
pågældende steder findes na-
tur, landskaber og vådområ-
der, som er vigtige – ikke bare 
nu, men også i eftertiden.

En natur, der trives og ud-
vikler sig i positiv retning, er 
afhængig af store sammen-
hængende arealer for at kunne 
sprede sig. 

Det nytter ikke noget, at 
Dragør Kommune via salami-
metoden bid for bid skærer 
stykker af vores kystlinje. 

Dragør har masser af bade-
faciliteter – der er ikke brug for 
endnu en bro i et naturområde.

Vierdigetbroen er et frem-
medelement, placeret midt i 
vores værnede natur, og dette 
element skaber forstyrrelse 
– ikke blot med sin tilstede-
værelse, men også gennem 
den forstyrrelse anvendelsen 
af broen vil medføre, hvilket 
mere eller mindre vil kunne 
klippe naturen langs Sydstran-
den over i to.

Land- og vandaktiviteterne 
vil ikke gøre noget godt for 
naturområdet, som lokal-
politikerne og den kommunale 
forvaltning vel at mærke har 
ansvaret for at beskytte på veg-
ne af alle dragørborgere i hen-
hold til Kommuneplan 2022.

Tænk venligst over, at bade-
vandet er varmest på den tid 
af året, hvor naturen skal for-
mere sig. 

Vi skal måske til at værd-
sætte det, vi har til låns, og 
værne om kysten, dyrelivet og 
strandengene. Det er på alle 
parametre en ualmindelig dår-
lig idé at affrede og bebygge 
Sydstranden.

Kuriøs selvmodsigelse
Under sagsbehandlingen af 
broprojektet skriver kommu-
nens administration følgende 
i et referat den 7. september  
sidste år:

»Det er administrationens 
vurdering, at de æstetiske og 
naturbeskyttelsesmæssige in-
teresser på kyststrækningen 
bør vægtes tungere end de 
rekreative og fritidsmæssige 
interesser, som er tilknyttet 
bade- og bådebroer, og at der 
ikke uden helt særlige omstæn-
digheder bør tillades nye broer 
på denne kyststrækning.«

Men administrationen vil jo 

netop tillade, at der etableres 
en bade- og kajakbro, som be-
laster og udfordrer lokalområ-
dets dyreliv, planter og det fre-
dede område som helhed. Der 
eksisterer ingen »helt særlige 
omstændigheder« i denne sag. 

Broprojektet er beklagelig-
vis en fiks idé, der er fremkom-
met uden at tænke over, hvilke 
skadelige virkninger projektet 
vil få på naturområdet ved Vi-
erdiget.

Klager behandles
I morgen, torsdag den 2. febru-
ar, skal kommunalbestyrelsen 
sagsbehandle 32 borgerklager 
over liste T’s bade- og kajak-
broprojekt ved Vierdiget. 

Efter fire års kommunal 
sagsbehandling er der hverken 
styr på finansiering eller ved-
ligehold af den privatfinansie-
rede bro, hvilket med al tyde-
lighed viser, at projektet bør 
nedlægges nu.

Beskyttelsen af dyre- og 
plantelivet på Sydstrandens 
fredede kystlinje og strand-

enge affejes fuldstændig af 
kommunen, hvilket naturligvis 
ikke må ske, men det er ikke 
desto mindre de barske reali-
teter, der gør sig gældende.

Dragør Kommunes admini-
stration har på forhånd opfor-
dret politikerne til at under-
kende alle borgernes klager, 
hvilket er en juridisk fadæse 
og tillige en klokkeklar demo-
kratisk falliterklæring fra kom-
munens side.

Nu hviler ansvaret på skuld-
rene af kommunalbestyrelsens 
15 medlemmer. 

Det bliver mildest talt nerve-
pirrende at se, om politikerne 
vælger at trodse fredningsbe-
stemmelsen, kommuneplanen, 
naturbeskyttelsesforholdene 
og borgernes informative kla-
ger eller ej.

Vi kan hverken gøre fra el-
ler til, men vi kan håbe på, at 
vinden blæser i fornuftens ret-
ning, og projektet stoppes.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget:

Vierdiget-bro til behandling

Den røde afmærkning markerer en omdiskuteret bro, der planlægges placeret ud for bebyggelsen 
ved Vierdiget. Kort: Danmarks Miljøportal.

El-installatør
Englandsvej 401 

2770 Kastrup
Tlf. 32 50 19 95
Alt el-arbejde udføres

Strandbakken 21
2791 Dragør

Tlf. 20 64 60 15
Fax 32 94 80 05

vognmand_michaelHolm@hotmail.com

Opmagasinering
Flyttevogne 10 – 54 m3

3 – 21 pallepladser
Klimatransport
Varme – Køl – Frost
Ned- og udpakning
Klaver- og flygeltransport
Kørsel for De Kongelige
»når de ringer«

FLYTTEFIRMAER/TRANSPORT

Dragør Begravelsesforretning
Edith Hoe Lorentzen’s eftf.

v/ Michael Riis

Kongevejen 19A

Begravelse og bisættelse ordnes overalt

Vi træffes efter aftale på

Telefon 32 53 06 29 · Døgnvagt

Kastrup
Begravelsesforretning

Begravelse Bisættelse

DØGNVAGTTLF. 32 55 55 55 •

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem.

Amagerbrogade 155

 LEJ EN MURER
Alt murerarbejde udføres
• Ombygning & renovering
• Pudsning, filtsning, kalkning & fugning
• Vægfliser, klinker, natursten & sålbænke
• Bad, toilet, køkken & bryggers

Mikkel Jørgensen  •  Sydstrandsvej 5  •  Dragør
Tlf. 22 46 13 79  •  mail@lejenmurer.dk

Burchhardts Begravelsesforretninger

Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 2770 Kastrup

(overfor Tårnby Rådhus)

Vi træffes i vor forretning
mandag–torsdag kl. 9–16 og fredag kl. 9–15

Aftaler træffes gerne i Deres hjem

Vi træffes døgnet rundt på 
32 52 77 87

www.burchhardt.dk

VINDUESPOLERING

TØMRERE/SNEDKERE

VVS/BLIKKENSLAGERE

VVS/BLIKKENSLAGERE

søren
interiør
levinsen

ude
opgaver i træ og tømmer

Tømrerfirma Søren Levinsen ApS
Søndre Tangvej 22, 2791 Dragør
www.sorenlevinsen.dk

tlf. 26 28 64 78

Bag Engvælen 16 · 2791 Dragør
Telefon: 40 31 45 44
kim@groening.dk
www.groening.dk

Alt tømrer- og  
snedkerarbejde udføres:
Døre og vinduesudskiftning
Køkkener og gulve
Ny- og ombygninger
Carporte og garager
Ejendomsreparation

Snedker og tømrer-
mester Gröning ApS

Medlem af Københavns Tømrerlaug
TILSLUTTET

FINLOW@FINLOW.DK • WWW.FINLOW.DK
FINLOW VVS A/S • KVALITET OG SERVICE GENNEM 45 ÅR

Gaskedler
Varmepumper
Badeværelser
Gas-service
VVS-arbejde Kontakt 

Finlow hvis  
du har brug 
for hjælp

TELEFON 32 51 45 59

Bad – bryggers – vvs – kloak ... vi klarer det hele!
Vi tilbyder også energiløsninger, vandledningsarbejder, 

ejendomsservice, total- og underentrepriser – og meget mere! 

OBS: Døgnvagt for vore faste kunder!

Butik: Kirstinehøj 30  •  2770 Kastrup  •  www.amagervvs.dk

32 50 56 00

Alt tømrer/ 
snedkerarbejde 

udføres
tlf. 29 86 80 80

jm@carter-glud.dk
Medlem af

MALERE

MURERE

Malerfirmaet
D. Steen

Alt malerarbejde udføres

Tlf: 32 53 29 56
Mobil: 20 68 85 77

Badstuevælen 8
2791 Dragør

ENTREPRENØRER/BROLÆGNING

BEGRAVELSE

Vinduespolering
Mobil 

20 45 17 58
S. Kolding

MALERMESTER
Otto Wulff Hansen ApS

Bjergerlav 3 • 2791 Dragør
owh@owh.dk  •  www.owh.dk

Tlf.: 32 53 27 99
Mobil: 40 55 27 99

Totalløsninger inden 
for malerfaget

Ring for mere information 
samt et godt tilbud

Amager Entreprenøren 

Hingstegaarden  •  Ndr. Dragørvej 11  •  Dragør

Storm: 32 53 31 06  •  24 23 87 11

Brolægning  s  Udlejning af maskiner 
Levering af containere  s  Asfaltering

Renovering af fortov og kloak
Snerydning og saltning

Malermester Theis Mortensen
Jægervej 68  |  Tlf. 22 79 38 49

Malermester Claus Hvidman
Spættevænget 2  |  Tlf. 40 45 56 95

Alle former for malerarbejde udføres

www.vestvvs.dk · info@vestvvs.dk
Tlf.: 32 53 14 29 eller 42 30 30 30

AUT. VVS INSTALLATØR & KLOAKMESTER

Lokal, stabil 
Dragørboer 

med mange års 
erfaring med  
blikkenslager-  
& vvs-arbejde
49 22 14 25Aut. el-installatør Claus Bohs Wiekierak

Stubvænget 7 • 2791 Dragør • Mobil 26 12 85 66 • clausbohs@c.dk

ELEKTRIKERE

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Øens Bedemand
v/ Søren Riber

Tilbyder hjælp til bisættelse og begravelse på Amager og Christianshavn
Løjtegårdsvej 129, 2770 Kastrup •  Møllevej 2, 2791 Dragør

Stilfuldt & Smukt
Åbent efter aftale

32 53 57 08 / 22 54 77 85
Døgnvagt – også søndag og helligdage

Dragør Bedemandsforretning
v/ S. Riber

Møllevej 2, 2791 Dragør
Løjtegårdsvej 129, 2770 Kastrup

Åben efter aftale
32 53 84 87  ·  40 53 84 87

DØGNVAGT

DRAGØR
VINDUES -
POLERING 

v. Martin Henriksen

Tlf.: 21 29 39 69

Drag ør Nyt  
på nettet

HUSK:  
Drag ør Nyt også  

kan læses på  
vores hjemmeside 

www.dragoer-nyt.dk

Borop-elektrik
v/Claus Borop  

aut. elinstallatør
ALT EL-ARBEJDE  

UDFØRES
Tlf.: 20 62 07 07

borop@outlook.dk  
www.borop-elektrik.dk

Telefonbogen  
til fagmanden
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