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Før 1850 
 
 

 
• Naturen som produktions- og ressourcegrundlag <  >  Barokkens og guldalderens 

natursyn  
• Lukkede herregårdsparker i provinsen 
• Kongens Have i København 
• Frederiksberg Sommerresidensslot med haver 
• Storborgerskabets landsteder med haver på Frederiksberg og Københavns nordlige 

opland 



 
1850-1890/1900 
 
 
 

• Kbh.  De indre bro-kvarterer (Voldkvarterene) opstår og udbygges 
• Frb.  Industri og arbejderkvarteret: Sønbergkvarteret, villakvartererne og 

bycentrum ved banegården 
•  Liberal bebyggelsesregulering og boligpolitik  
•  Den hygiejniske bevægelse  1) Skærpelse af bygningsloven (lys/luft). 2) Byens 

lunger  Kbh.:  Dele af fæstningsarealer som promenadeparker. Frb: 
Slotshaverne/KVL samt kommunal træplantningspolitik 3) Filantropiske 
boligselskabers stokbebyggelser (lys/luft) 

• Højre arbejderforeninger  Arbejdernes Byggeforenings rækkehuse (lys/luft) 
 
 
 

 



 
 
1890/1900-1914 
                                         
                                                   
 

• Kbh. Bro-kvarterene/Voldkvarterene udbygges + begynde bebyggelse af de 
indlemmede distrikter.  

• Frb.  Nye kvarterer med etagebyggeri (syd for Gl. Kongevej samt Svømmehals- 
og Mariendalskvarterne) 

•  De første kommunale bebyggelseseguleringer (kommunale grunde/servitutter)  

•  Boligpolitik  Statslige (1887/1898-  ) og kommunal byggestøtte (1912- )  små 
kooperative byggeforeninger/de første almennytte boligselskaber med de første 
storgårdskarreer (lys/luft).      

•  Nærrekreative arealer  (friluftsliv)  Fælledparken + de første idrætsanlæg 
(Idrætsparken/Peter Bangs Vej/Julius Thomsens Plads) + kolonihaver 

•  De mange små anlæg (”Squares”) 

•  Faktorer  Den moderne byplanlægning + fortsatte hygiejniske strømninger + 
kortere arbejdstid + Højres socialkonservative orientering + 
Socialdemokratiets/Rad. Venstres fremvækst 

 



 
 
1914-1940/1945/1950 I 
 
 
 
 

• Kbh./Frb.  Udbygges (De indlemmede distrikter/Frederiksberg Vest) 

•  Stram kommunal bebyggelsesregulering og slut 30´erne statslige 
initiativer: byplanlov, ny københavnske byggelov, lov om boligsyn og 
saneringer  

•  Boligpolitik  Husleje regulering + kommunal boligbyggeri samt stats og 
kommunal støtte her til samt til foreningsorganiseret og visse former for 
privat boligbyggeri  storgårdskarreer, åbne storgårdskarreer, 
blokbebyggelser, parkbebyggelser (lys/luft).  

 



 
 
 
 
 
 

1914-1940/1945/1950 II 
    
 
 
 

 
 

• Omfattende nærrekreative områder  Folkeparker (Kbh.:  Enghaveparken 
m.m.m./det grønne grænsebælte. Frb.:  Lidevangsparken/den grønne vest 
grænse) + Omfattende idrætsanlæg (Kbh.: Mange. Frb.: Idrætsparken + 
kommunens og KBs boldbaner) + Kolonihaveområder 

•  Faktorer  Velfærdstaten og- kommunen vokser frem + den moderne 
byplanlægning slår igennem (1918-Boligkommissionen/Dansk Byplanlab.) + 
kortere arbejdstid/ferie/ferielov + den folkelige idræt og den organisationer 
+ kolonihavebevægelsen + friluftslivet og dets organisationer (Danmarks 
Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet, Dansk Vandrelav, Herbergsringen, 
Lejersport Danmark (senere DCU), Dansk Folkeferie m.m,) 

 



Den grønne betænkning: 1936-1950 (1954) I 
  
 

• Baggrund:  
  * Forstadsdannelser op gennem århundredes første halvdel    
 1) Total lukning af adgangen til Øresunds- og Kattegatkysten (til 

Dronningmølle)   
 2) Tiltagende lukning langs Køge Bugt   
 3) Bebyggelser op mod og lukning af adgang til naturområder i nord og 

nordvest  
 4) Utilstrækkelige nærrekreative i metropolkærnen (Kbh./Frb)  
 5) Store  afstande herfra til de fjernrekreative i nord og nordvest  
 6) Stigende behov for fjernrekreative områder i forstæderne 
 *Tidligere nævnte faktorer (se tidlige) 
  
• Tilløb: 
 *Enkeltstående mindre fredninger 
 *Initiativer ved Køge Bugt 20- og 30´erne 
 *Bellevue Strandpark 1928-1932 
 *Trafikudvalget af 1922 og Brandt parkpolitik fra 1926 
 *Egnsplansudvalget af1928 
 



Den grønne betænkning: 1936-1950 (1954) II 
 
• Et system af naturparker 

 

 
 



Den grønne betænkning: 1936-1950 (1954) III 
 • Et system af udflugtsstier og- veje  
 

 

 



 
 
Den grønne betænkning: 1936-1950 (1954) IV 
 
 
 

  
 

• Følgelovgining   

 *1937- naturfredningsloven (afstandsbestemmelser + fredningsplaner) *Lovtillæg fra 
1938/1940 (fredningsplanernes effekt)  

 *Stiloven fra 1940 

•  Staunings tremandsudvalg/”Det grønne udvalg”  1938-1940: 
*Naturfredningsplanen + Stiplanen  Overfredningsnævnet godkendelse i 1940  
Konkret implementering ved det statskommunale udvalg af 1940-1954   

 1) Byrdefordeling: Staten, Kbh./Frb. samt amtskommunerne   

 2) Frednings- og stiplanen gennemføres i det væsentligste i nord og nordvest   

 3) Større initiativer langs Køge Bugt  

 4) Kun i mindre grad i den øvrige Vestegn og på Amager  

 



Den sidste halvdel af det 20.århudrede  I 
 
 

• Naturfredninger  ”Det grønne udvalg”  afløses fra 1954 af Statsministeriets 
konsulent i naturfredningssager og 1959 af Fredningsplanudvalget for Københavns, 
Roskilde og Frederiksborg Amter 
– Næsten fuldstændig gennemførelse af  Den grønne Betænkning 
– Nye fredningsplaner: Bl.a. Hundested-Helningør, Hornsherred    

• Regionsplans rammer  
 *Fingerplanen 1947/Byudviklingsloven 1949 
 * Første etapeplan 1962 
 * Køge Bugt-planen 1961 
 * Regionsplaner fra 1977  
– Kiler fastholdes via yder- og landzonepålæg, i kommunale byplan og ved 

kommunernes jordopkøb (kolonihaveområder, idrætsanlæg, folkeparker, 
landbrug) 

 



Den sidste halvdel af det 20.århudrede  II 
 • Anlagte naturområder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Vestskoven, 1967-1982                                                 Køge Bugt Strandpark, 1975-1979 

 

 

 

 

 

 

Amager Strandpark, 2005 

 

 


