
 

 

 

Lokalafdeling Vallensbæk-Ishøj 

 

 

 

 

Vallensbæk Kommune 

Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand 

  Dato: 23. maj 2019 

 

Høringssvar til Vallensbæk Kommunes forslag til lokalplan 105 Havn og Strand. 

 

Danmarks Naturfredningsforening Vallensbæk-Ishøj Lokalafdeling har følgende bemærkninger til 

forslaget: 

 

Inddelingen af lokalplanen i tre delområder, bynær strand, naturstrand og havn er fornuftig. 

Delområde A, Bynær Strand: 

 

1. Idéen med at videreføre Det grønne Strøg ned til Tanghusene og videre ud stranden og samtidig 

skabe muligheder for mere variation og bedre forhold for naturen i områder samtidig med at der 

indtænkes oplevelse og undervisning, finder vi god. Ud over de i forslaget nævnte paddearter vil der 

sikkert også være planter, som er værd at tage hensyn til. 

 

2. Tankerne om at opsætte grejdepot og etablere en søsætningsbro med bådhus til følgebåd ud for 

Tanghusene må vi tage kraftigt afstand til, da disse anlæg nødvendigvis vil medføre en større 

aktivitet på søerne af en karakter, som - til forskel fra den nuværende trafik af fortrinsvis VKKC's 

medlemmerne i deres kajakker - vil virke forstyrrende på specielt fuglelivet, og særligt i 

ynglesæsonen og medens trækkende fugle raster i søerne om vinteren. VKKC opfordrer sine 

medlemmer til at vise hensyn ved ikke at færdes i områder af søerne, hvor fuglelivet forstyrres. Et 

sådant hensyn kan man ikke forvente taget af almindelige strandgæster. 

 

Til venstre for slusen findes allerede en søsætningsbro, som også ligger mere hensigtsmæssig i 

forhold til overbæringsstedet. Med den påtænkte udvidelse af Havnens areal vil der blive rigelig 

plads til grej dér. 

 

Delområde B, Naturstrand: 

 

Vi noterer os, at tankerne om støttepunkter i form af læskure og borde/bænke kræver en 

dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Vi ser ikke behov for placering af læskure og borde/bænke 

på stranden. 

Det glæder os, at engområderne ønskes bevaret i deres nuværende tilstand. 

 

Delområde C, Havnen: 

Vi har ingen egentlige bemærkninger til denne del af forslaget. 

 
Med venlig hilsen 

For Danmarks Naturfredningsforening Vallensbæk-Ishøj afdeling 

 

Erik de Place Bjørn 

  Næstformand 
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