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FORORD

3

Dette hæfte er et led i at synliggøre og udvikle kysten 
langs Naturpark Amager til en storslået blå riviera midt i 
storbyen. Hæftet indeholder en kort beskrivelse af kysten 
langs Naturpark Amager og dens udviklingsmuligheder. 
Med hæftet ønsker parterne i Naturparken: Naturstyrel-
sen, By & Havn, Dragør, Tårnby og Københavns Kommu-
ner, at gøre opmærksom på de store rekreative værdier og 
uudnyttede potentialer som kyststrækningen rummer. 



NATURPARK AMAGER
Naturpark Amager er et 3.500 
ha sammenhængende landskab 
med en lang og varieret kystlinje. 
En naturperle med enestående 
friluftsoplevelser mindre end en 
halv times gang fra Københavns 
Rådhusplads. 

Naturparken består af Amager 
Fælled, Kalvebod Fælled, Konge-
lunden og Sydamagers kystland-
skab. Her er strandenge, rørskov, 
søer, kanaler, mose og skovom-
råder, rammet ind af strande og 
dynamiske kystlandskaber. Cykler 
man langs kysten fra nord til syd-
øst, bliver det en tur på 25 km. 

I Naturpark Amager er kontrast 
et nøgleord og en væsentlig op-
levelsesværdi. Her møder naturen 
byen, landet vandet og her er 
plads til både høj puls og hvile, 
lige linjer og naturens former.
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Udviklingen af Naturpark Amagers kyst 
skal være med til at skabe..........  

En ny Naturpark midt i Hovedstaden med en stærk blå 
rekreativ identitet  

En varieret kystlinje med et stort naturindhold 

Enestående muligheder for at opleve kystens strandengsfugle

Storbyens største klasselokale

Et rekreativt landskab der imødekommer storbyens nye blå 
fritidstrends; havkajakker, kite-surfing, stand-up paddeling mv.

En kyst hvor sundhed, fællesskab og oplevelser er tænkt 
sammen i nye oplevelsesrige faciliteter

Et udflugtslandskab hvor vi kan begejstres og undre os over 
naturens mangfoldighed

Et nyt turistmål der understøtter hele regionen
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Kystlandskabet ved Kongelundsfortet
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Naturpark Ama-
ger er et 3500 
ha sammenhæn-
gende landskab 
med en lang og 

KYSTEN LANGS 
NATURPARK 

AMAGER

” Det er visionen, at kysten langs Naturpark Amager 
skal opleves og udvikles som ét sammenhængende 
kystlandskab, der forbinder den tætte by med na-
turens vidder og de varierede landskaber, den går 
igennem. 

En mangfoldig kyststrækning, der styrker Naturpar-
ken og i et greb sammenbinder natur, friluftsliv, ople-
velser, kulturhistorie og turisme, skaber livskvalitet 
for alle, og byder Hovedstadens borgere og gæster 
velkommen.
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STORBYKYSTEN 

Kysten og vandet i Naturpark Amager er et enestående 
rekreativt tilbud. Her er det muligt at opleve naturen og 
være aktiv - både alene eller i fællesskaber. I fremtidens 
Naturpark vil vi skabe endnu flere muligheder og nye faci-
liteter til at opleve naturen, dyrke sport, og have et aktivt 
friluftsliv. 

Vandet er fremtiden
Gennem konkrete projekter, nye anlæg og støttepunkter 
langs kysten vil vi udvikle Naturparkens møde med van-
det. Vi vil gøre kysten endnu mere tilgængelig og attraktiv, 
så flere besøgende i naturparken lærer mulighederne langs 
vandet at kende og bruger dem. 

Naturpark Amagers kyststrækning har en længde og en 
variation som gør det muligt at tilgodese både mennesker, 
dyr og natur. Kvalitet, foranderlighed og plads til naturen 
er vores nøgleord, når vi tænker nyt. Vi vil bl.a. udvikle…

• En sammenhængende kyststi langs hele kysten
• Støttepunkter for småbådssejlads
• Broer og platforme ud i vandet 
• Udkigsposter hvor landskab og fugleliv kan opleves
• Bedre muligheder for lystfiskeri

9
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 EN MANGFOLDIG
KYST

1 2 3 4
Strækningen fra Islands 
Brygge til Sjællands-
broen.

Strækningen fra 
Sjællandsbroen til 
motorvejsbroen.

Strækningen fra 
motorvejsbroen til 
Kongelunden

Strækningen fra Konge-
lunden til Dragør

Identitet
I Naturpark Amager skal hele kyststrækningen have en 
fælles identitet, men samtidig skal de forskellige stræknin-
ger bidrage med hver deres særlige karakter til helheden. 
Gennem konkrete projekter med rod i Naturparkens vision 
ønsker vi at styrke oplevelsesværdier og aktiviteter med 
nye anlæg og støttepunkter langs kysten. Udviklingen af 
kysten kan gribes an på flere måder. Den samlede stræk-
ning kan ses og udvikles som en helhed eller som etaper i 
et samlet projekt.

Kysten kan opdeles i 4 delstrækninger:
• 1 fra Islands Brygge til Sjællandsbroen.
• 2 fra Sjællandsbroen til motorvejsbroen.
• 3 fra motorvejsbroen til Kongelunden.
• 4 fra Kongelunden til Dragør.

I de følgende afsnit beskrives de fire delstrækninger.
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Stand up paddle er en af de nye hurtigvoksende vand-
sportsgrene. En sjov vandsport for både børn og voksne,  

også på de stille og bølgeløse dage på vandet.
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KYSTEN VED 
BYEN  1

13

Kyststrækning 1 fra Islands Brygge til Sjællandsbroen
Denne bynære del af kyststrækningen er kendetegnet ved 
overgangen fra det tæt bebyggede Islands Brygge over 
Nokkens selvbyggede karakter til Naturparkens grønne be-
gyndelse. Her er Naturparken helt tæt på byens liv og den 
daglige rekreation. Området har en vigtig funktion som 
indgang til Naturparken og formidling af Naturparkens 
muligheder. 

Bykysten i dag
Naturparken støder direkte op til byen og havnen. Nær-
området rummer bådklubber og selvorganiseret adgang til 
vandet, og der er mange rekreative brugere på vandet fx 
kajakroere, roere og småbådssejlere. 

Den korte kyststrækning er meget benyttet til cykling og 
ophold, men den kan rumme bedre faciliteter og være bed-
re forbundet med resten af Naturparken. 
I Københavns Havn er det muligt at fiske, og der er etable-
ret særlige faciliteter for lystfiskere ved Slusen/Sjællands-
broen. På grund af strømforhold og let adgang er området 
et populært fiskested.



Nye muligheder
Strækning 1 kan styrkes med flere gode faciliteter for 
anløb med småbåde, og muligheder for at holde pauser og 
komme på land for de mange småsejlere. Der kan etable-
res mindre broer eller en flydende platform, hvor der også 
kan være ophold tæt på vandet.

På strækningen er der basis for at formidle de gode mulig-
heder for lystfiskeri, der findes både her og længere mod 
syd på de øvrige delstrækninger, til brugerne. 

Området kan udvikles som en spændende indgang til hele 
kyststrækningen i Naturparken. Det vil kræve bedre skilt-
ning og information om muligheden for at komme videre 
ud i Naturparken og evt. hele vejen rundt om Amager – 
både på land og vand. 

1
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BEDRE ADGANG
Nye platforme og broer med 
adgang til Naturparken fra 
vandsiden. 

PLADS TIL SMÅBÅDE
Små anløbsbroer til småbåde, 
kajakker og lign.

FISKERI
Faciliteter og formidling af de  
gode fiskemuligheder.

SKILTNING
Ny spændende indgang og 
information til oplevelser i 
Naturpark Amager
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I Malmø er vandkanten et trækplaster for byens 
befolkning. Her kombineres ophold, faciliteter og 

forbindelser langs vandet.
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I havkajak er der mulighed for kortere og længere ture langs 
kysten, og med flere faciliteter og anløbspladser på turen ud-
vides oplevelsesmulighederrne af Naturparken fra vandsiden.
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KYSTEN VED 
FRILUFTSLANDET  2

Kyststrækning 2 fra Sjællandsbroen til motorvejsbroen 
Her er kystområdet smalt med en gennemgående sti og en 
grøn kant mod vandet. Kyststrækningen afgrænser den 
del af Naturparken, der rummer de store fritidsanlæg som 
fx golfbane og BMX baner. 

Arealerne under og omkring motorvejsbroen har en særlig 
karakter, hvor det store tekniske anlæg møder den grøn-
ne kyst og det rolige vand nedenunder. Dette er også et 
adgangspunkt til Naturparken, da der er stiadgang langs 
motorvejen fra Sjællandssiden. 

Friluftskysten i dag
På kyststrækning 2 er der ingen faciliteter for aktiviteter 
på vandet, men på den anden side af Kalvebodløbet findes 
en række sejlklubber. Der er potentiale for flere brugere i 
kajakker og joller på denne strækning. 
Der bliver fisket fra øen Skrædderholm under motorvejen, 
men øen er et lidt ”hemmeligt” sted, der ikke benyttes så 
meget. Der er behov for mere information om stræknin-
gens muligheder. 
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Nye muligheder
Strækning 2 kan styrkes ved, at der etableres flere mulig-
heder for at gøre ophold langs kyststien, bl.a med bænke 
og picnicpladser, hvor man kan nyde udsigten over van-
det. Der er brug for bedre adgang, også for personer med 
handicap. På længere sigt, når det bagvedliggende areal 
ved Københavns Miljøcenter frigives til rekreative formål, 
kan der etableres bedre sammenhæng mellem vandet og 
baglandet.

I den nordlige del af strækningen, hvor adgangen er bedst, 
kan der etableres anløbsfaciliteter for småbåde. Det kan 
være i form af faciliteter for landgang, opbevaring af ud-
styr, omklædningsmuligheder og gode rammer for ophold, 
der også kan benyttes af andre grupper. Skrædderholmen 
kan gøres lettere tilgængelig fra vandet med anløbsfacilite-
ter for kajakker, småbåde og andre ”bløde trafikanter”.

Arealerne under og omkring motorvejsbroen har en sær-
lig karakter. Selv om området i dag ikke er særligt ind-
bydende, gør mange holdt her. Området kan gøres mere 
attraktivt med faciliteter, der passer til det lidt rå og 
støjpåvirkede sted, og med formidling af kyststrækningens 
muligheder.

2

PLADS TIL SMÅBÅDE
Mulighed for landgang

OPHOLDSMULIGHEDER
Bænke og picnicpladser giver 
nye muligheder for ophold.

OPBEVARING
Faciliteter til at opbevare grej 
og småbåde 

OMKLÆDNING
Faciliteter til omklædning og 
mulighed for ophold
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”Havhytten” i Ishøj kan inspirere til aktivitet og 
læring. Her kan man få naturvejledning eller låne 

grej til at udforske vandet og kystlandskabet.
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De rigtige vind- og strømforhold tiltrækker mange Kite-surfere til 
Naturparkens kyst. Flere facilliteter og mulighed for omklædning 

kan gøre området endnu mere attraktivt
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KYSTEN VED DE 
ÅBNE VIDDER

  
3

Kyststrækning 3 fra motorvejsbroen til Kongelunden 
Kysten er kendetegnet ved det store Kalveboddige, der 
omgiver det inddæmmede landskab. Fra diget er der udsigt 
over vandet, og på dæmningsvejen er der mulighed for 
at opleve en enestående tur langs kysten. Vi vil udvikle 
kyststrækningen så sammenhængen mellem land og vand 
bliver større, og der bliver bedre muligheder for at gøre 
ophold, fiske, bade, se på fugle, sejle kajak og lægge til med 
småbåde.

Udsigtskysten i dag
Strækningens attraktion er udsigten over vandet fra diget 
og områdets mange fugle. I dag forhindrer den stejle skrå-
ning fra stien til vandets overflade, at man får det fulde 
udbytte af naturen og nærheden til vandet. Der findes tre 
fugletårne på strækningen. Deres placering skal oprethol-
des, men der kan ske en udbygning, så de fremover kan 
varetage andre og flere funktioner end at give læ og være 
basis for iagttagelse af fuglene i reservatet. 

21



Nye muligheder
Kyststrækning 3 kan styrkes ved at skabe plads til mere 
liv. Her er fugletårnene en oplagt mulighed. På fugletårne-
nes vandsider kan der etableres faciliteter som muliggør, 
at de besøgende kan bade, fiske og lægge til med kajakker 
og småbåde. 

Hvert anlæg kan målrettes forskellige brugere. Et af an-
læggene kan udbygges med en tilbygning, som muliggør 
overnatning, fx en ponton med shelter. Et andet anlæg kan 
have særligt udbyggede faciliteter for kajakker. Et anlæg 
kan have ekstra gode rammer for badning – også om vin-
teren. Det sydligste af fugletårnene kan udbygges, så man 
evt. kan bevæge sig fra diget og ind mod fuglereservatet 
ad en mindre træbro. Det vil også gøre fugletårnet særligt 
velegnet for undervisning.

På strækningen mellem motorvejsbroen og det første 
fugletårn er der behov for en bade-/bådebro. Og på hele 
strækningen er der brug for bedre opholds- og spændende 
udsigtsmuligheder til at holde pauser og nyde naturen.

3
FUGLETÅRNE OG 
STØTTEPUNKTER
Fugletårnene gøres til støtte-
punkter langs kysten

TRÆBROER 
Småbroer og potonter mod 
vandet og træbroer ind mod 
fuglereservatet

ANLÆG TIL KAJAKKER 
Småbroer og potonter og 
shelters til overnatning

BADEFACILITETER
Badefaciliteter ved fugletårnenes 
vandside
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Fugletårnet fra Øra i Norge viser et enkelt anlæg, 
som kan rumme flere funktioner og være til inspi-
ration for nye fugletårne langs Naturparkens kyst.
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Langs Naturparkens kyst byder vandet og kysten på mange 
oplevelser og kendingsmærker. Fra Sydamagers kystlandskab 

ses Øresundsbroen med  Dragør Søbad i forgrunden
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DEN NATURLIGE 
KYST

Kyststrækning 4 fra Kongelunden til Dragør 
Kysten er den eneste uregulerede danske kyststrækning 
langs Øresund. Her er kysten dynamisk med stranden-
ge, strandvolde, revledannelser og indsøer, der hele tiden 
forandrer sig. Det er havet og vinden, der gør kystlinjen 
levende. Strækningen er i dag rig på oplevelser, og dem vil 
vi styrke uden at gå på kompromis med naturværdierne.

Naturkysten i dag
Der er gode cykel- og gangstier langs kyststrækningen. 
Der er adgang til hegnede græsningsarealer, og mulighed 
for hvil på bænke på strækningen. Bademulighederne er 
talrige fx ved Dragør Sydstrand, Sydvestpynten og på det 
offentlige badeanlæg syd for Dragør. Det lave vand giver 
også gode muligheder for småbådssejlads, og ud for Syd-
vestpynten og Hestefælleden er forholdene for kite-surfe-
re helt særlige. I kolde vinterperioder kan der skøjtes på 
indsøerne ved Dragør Sydstrand.

Kyststrækningen har også et rigt fugleliv. Fra både Konge-
lundsfortet og det nye fugletårn på skydebanevolden ved 
Søvang er der flot udsyn over fuglelokaliteterne. Langs 
strandene, fra Dragør Havn og Dragør Fort er der rig 
mulighed for lystfiskeri. Ved Sydvestpynten ligger ”Kon-
gelundskroen”, ved Dragør Sydstrand ”Café Sylten” og i 
Dragør Restaurant Dragør Fort.

4

25



Mere af det gode
Der er meget godt at bygge videre på langs Sydamagers 
kystlandskab. Fokus skal være på at styrke muligheder-
ne for fortsat at kunne opleve det unikke kystlandskab – 
uden at naturgrundlaget antastes.

Der er mulighed for at styrke bademulighederne ved at 
etablere en ny badebro ved Kongelundsfortet, og skabe 
flere badefaciliteter på Dragør Søbad og ved Dragør Havn. 
Der er også et stor potentiale i at samarbejde med private 
ejere af bade- og bådbroer om offentlig benyttelse. Det vil 
fx styrke landgangsmuligheder for havkajakker og småbå-
de langs kysten. 

Tilbuddene til børn og unge i ”Det Maritime Hus” på Dra-
gør Havn skal styrkes. Dette med fokus på havkajakker, 
fiskeri og naturstudier. Ved Kongelundsfortet kan mulighe-
den for opbevaring af kajakker udbygges. 

En naturcampingplads med shelters bag skydebanevoldene 
ved fugletårnet ved Søvang kan også give nye oplevelser. 

4
FLERE BADEMULIGHEDER
Med ny badebro og forbering 
af eksisterende badefaciliteter 

Ny Natursti
Fra Sydvestpynten til Søvang

BLÅ UDESKOLE OG 
INFORMAION
Bedre faciliteter for børn og 
unge og bedre information om 
naturen i området

BEDRE 
LANDGANSMULIGHEDER
For småbåde og kajakker og 
anlæg til kajakker
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Dragør Søbad emmer af badeliv om sommeren 
og kan inspirere til udvikling af badefacliteter 

langs hele Naturparkens kyststrækning
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