
Naturpark Amager

En enestående natur midt i hovedstaden

Ved Jes Aagaard



Program

Hvordan blev det skabt

Militær øvelses terræn 

Fredning



Militært skydeterræn 

1950 - 1984
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Fredning Kalvebod kilen i 1990 

Formål.

Fredningen har til formål at 
sikre en opretholdelse og 
muliggøre en forbedring af de 
biologiske og landskabelige 
værdier, der er knyttet til 
området, samt at fastholde og 
regulere almenhedens ret til 
færdsel i området og dets 
anvendelse til fritidsformål
i øvrigt.



Overfladeryddet for granater 

og åbnet for færdsel i 2010

Er det farligt? 



Natura 2000 område

Vestamager og havet syd for 
er habitatområde H127 
Fuglebeskyttelsesområde 
F111 og omfatter et
6179 ha stort område heraf 
1856 ha inddæmmet 
fladvandsomsråde med 
strandeng, strandoverdrev
og rørsump. 

Eksempler på udpegningsarter

7

Almindelig ryle TroldandKlyde Rørhøg 



Natura2000 plejetiltag

• Sikring af og/eller 
genindførelse af lysåbne 
forhold ved rydning af 
opvækst 

• græsning eller slåning af 
naturtyperne 

• Bekæmpelse af invasive 
plantearter. 

• Sikre en forbedret hydrologi



Naturpark Amager

Er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, 
Københavns Kommune, Tårnby Kommune, 
Dragør Kommune og By & Havn. 

Fakta

3.500 ha sammenhængende naturlandskab.

25 km kystlinje fra Islands Brygge til Dragør.

1 million besøgende med plads til mange flere

300 eller flere fuglearter

450 plantearter, hvoraf nogle er meget sjældne

4.000 overnatninger i sheltere og på lejrpladser.



Kampen om Amager Fælled



Udvikling af Naturpark Amager 110 millioner over de næste tre år



Naturcenter Amager 

• Udlån og salg af grej

• Inspiration og information om aktiviteter

• Samarbejde med alle – det grønne forsamlingshus

• To naturskoler 

• Amager skovhjælpere 



Botanikerens paradis 

Brændeskærm 

Ridder Gøgeurt 

Skov-hullæbe

Blå Iris
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Rovfuglene 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihkMLbtNHSAhXE6xoKHSoJB9IQjRwIBw&url=http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id%3D602&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNHwtOVKUX0i-H2hZ2yFq7grTs0_JA&ust=1489423317948132
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjhhff8tdHSAhWClxoKHW13A9AQjRwIBw&url=http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID%3D220&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNH705VTMr0VmibiGmxA30RlfdX2Pg&ust=1489423685012368
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXsKK2ttHSAhXDNhoKHTiTAdUQjRwIBw&url=http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID%3D523762%26ForumID%3D1&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNGgX3L1HF_6YejuhMh6rro1FeSztw&ust=1489423814452196


Sommerfugle paradis

Svalehale – sjælden gæst 

Østlig takvinge Ny artSørgekåbe 

Ilia ny art 
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Kampen om de store dyr i Naturpark Amager - rewilding



Paddeliv med ny vand – EU projekt 





Invitation til Sankt Hans i Naturpark Amager


