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Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar vedr. 

Udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård. 
 

DN Frederiksberg har med stor interesse læst oplægget til Udviklingsplan Vision for Solbjerg Parkkirke-

gård. Vi finder at det er godt oplæg til hvad der skal ske med kirkegården i de kommende årtier og de 

fleste af de visioner som er i oplægget kan vi kun støtte. Vi har noteret os at kirkegården ikke nedlæg-

ges, som det ellers var planlagt i de foregående Kommuneplaner, men at store arealer stadig bibeholdes 

som aktiv kirkegård.  

 

DN Frederiksberg har følgende bemærkninger til visionsoplægget: 

Solbjerg Parkkirkegård er et af de få store naturområder vi har tilbage, som har stor betydning for biodi-

versiteten i vor kommune. Her er et rigt dyreliv, bl.a. mange flagermusarter og mange gamle træer.  

Vi vil også gøre opmærksom på at kirkegården er udpeget som en ”Potentiel økologisk forbindelse” 

på ”Grønt Danmarks Kort” og i den forbindelse er det Frederiksberg Kommune ansvar for at beskytte 

denne for biodiversiteten vigtige lokale sprednings korridor. Se kort nedenfor: 
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Kirkegården har stor kulturhistorisk værdi, som bør beskyttes og bevares for eftertiden, med de mange 

grave der fortæller om Frederiksbergs historie siden 1865, da kirkegården blev anlagt. Samtidig er det et 

vigtigt rekreativt åndehul for områdets beboere, hvor man kan færdes og få ro i sindet, hvilket i forbin-

delse med Corona krisen er blevet tydelig gjort, hvor kirkegården har været stærkt benyttet af borgerne i 

nærområdet.   

 

Vi synes at det er en god ide at styrke biodiversiteten, det kunne gøres ved at udlægge større områder 

som blomsterenge langs hegnet mod bebyggelsen ved Frederiksvej i den nordlige del af kirke-

gården og ideen om tilbageholdelse af regnvand, som kunne skabe små vådområder, kunne 

være en god ide, forudsat at det ikke indebærer vidtgående indgreb i forbindelse anlægsarbejdet som 

kunne beskadige naturen og ødelægge områdets særpræg.  

 

Frederiksbergs største problem er mangel på plads, kommunen er et af de tættest bebyggede områder i 

Europa. Derfor er det vigtigt at der ikke udtages flere områder af kirkegårdens areal til bebyg-

gelse, som der sket i de senere år. Vi har i adskillelige høringssvar, som DN har sendt til kommunen, 

protesteret mod at man bid for bid inddrager nye dele af kirkegårdens areal til ny bebyggelse. Vore spar-

somme naturområder bør ikke betragtes som reserve arealer, hvor man bare kan placere bygninger og 

aktiviteter, man ikke har plads til i resten af kommunen. Desværre lægger visionsoplægget op til at yder-

ligere arealer kan inddrages til bebyggelse. Vi mener at arealet ud mod Nordre Fasanvej bør friholdes for 

bebyggelse, så kirkegården kan åbne sig mod Frederiksberg Have. Ligeledes bør der ikke inddrages flere 

arealer til bebyggelse i den vestlige del af kirkegården.   

 

DN Frederiksbergs vision er at Solbjerg Parkkirkegård fredes, dette vil være den bedste beskyttel-

se i fremtiden af det sidste store tilbageblevne grønne område, der har væsentlig betydning for biodiver-

siteten i denne del af Københavnsområdet. Ligeledes var det nærliggende at Søndermarks Kirkegård og 

Frederiksberg Gamle Kirkegård indgår i sådan en fredning, så man får beskyttet og udvidet de grønne 

kiler i området omkring Frederiksberg Have og Søndermarken. Se kort ovenfor. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Hartung Nielsen, 

Danmarks Naturfredningsforening, 

Frederiksberg Afdeling. 

 

 


