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Velkommen til Ny Vestamager
Der er ikke mange storbyer i verden, som kan tilbyde et naturskønt
vildnis på over 3.000 hektar, der strækker sig helt ind i centrum af byen.
I København har vi med Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden et naturområde i særklasse, som vi sammen bør aktivere, vise
frem og værne om.
Ny Vestamager er navnet på et samlet udviklingsprojekt for Amager
Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden på Amager. Det er allerede i
dag et naturområde med stor variation og mange oplevelser. Vi vil gerne
styrke den unikke natur og sikre sammenhæng mellem by og natur, så
hele hovedstaden får gavn af områdets kvaliteter. Og det skal gerne ske
med din hjælp.
Naturstyrelsen Hovedstaden, Københavns Kommune, Tårnby Kommune,
og By & Havn er med Ny Vestamager gået sammen om at udvikle
fremtidens naturområde på Amager. Vi vil med projektet styrke naturen
i området, livskvaliteten i byen og tiltrækningskraften til hovedstaden.
Vi har brug for din ekspertise og dine idéer til at styrke Ny Vestamager
fra projektets start. Hvordan mener du, at området skal udvikle sig på
kort og lang sigt?
Naturstyrelsen Hovedstaden
Københavns Kommune
Tårnby Kommune og
By & Havn
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ET VILDT OMRÅDE
MIDT I BYEN
Et vildt område
Byen vokser. Det urbane liv og byens kvaliteter tiltrækker hver dag nye
indbyggere, og hovedstadens kvarterer, byer og forstæder omdannes
og udbygges. Helt centralt i København ligger et grønt område, som er
et vigtigt supplement til byens vækst, men få anvender det i dag.
København har behov for områder, hvor ﬂora og fauna er på hjemmebane.
Områder hvor byens borgere kan lære at forstå og påskønne en varieret
dansk natur. Områder hvor nye generationer kan opnå et nært og direkte
forhold til naturen og forstå, hvordan vi bedst beskytter den. Med Ny
Vestamager kan vi opnå dette blot ti minutter fra Københavns centrum.
Ny Vestamager vil fastholde det aktive naturområde, hvor man kan gå
vild, og som kræver mere af den besøgende end andre grønne områder
i hovedstaden. Vi skal ved fælles hjælp gøre Amager Fælled, Kalvebod
Fælled og Kongelunden til et vigtigt og relevant naturområde for hele
hovedstadsområdet. Et område der har betydning for sundheden,
undervisningen og tiltrækningskraften i en voksende hovedstadsregion.

Amager Fælled, Kalvebod Fælled
og Kongelunden er hovedstadens
urbane vildnis. Et vildt og samtidigt
urbant område, der med sine
vidder er en direkte modsætning
til byens tætte bebyggelse.
Her er der både plads til store
armbevægelser og fordybelse
– høj puls og afslapning

Hvad er Ny Vestamager?
— Ny Vestamager er et udviklingsprojekt, der omfatter Amager Fælled,
Kalvebod Fælled og Kongelunden.
— Ny Vestamager skal sikre sammenhæng mellem by og natur, hvor
byen f.eks. kan huse faciliteter, der gør det muligt at opleve og være
aktiv på Amager Fælled, Kalvebod Fælled og i Kongelunden.
— Området er et af hovedstadens største grønne områder og ligger
væsentligt nærmere Københavns centrum end andre store områder
som Hareskoven og Dyrehaven.
— Der er i dag god adgang til området med metro, bus, cykelstier
og bil.
— Byen vokser sig tættere på området med udviklingen af blandt andet
Metro, Ørestad og Københavns Sydhavn.

Hvad er særligt ved området?
— Det meste af området er skabt gennem dæmningsbyggeri
og dræning under og efter 2. Verdenskrig.
— Området omfatter i dag blandt andet fredet strandeng, golfbane,
skove, græsningsarealer, hostel, naturcenter, bålpladser og shelter,
ﬁskeområder, vildtreservat, modelﬂybane, rideruter, picnic-områder,
skydebaner og motionsstier.
— Først i 2010 blev det tilladt at færdes uden for stierne på Kalvebod
Fælled. Og det var først efter års oprydning af sprængstoffer fra
militære øvelser.
— Området er enestående i Europa i kraft af sin størrelse, biodiversitet
og placering i midten af en storby.
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Ny Vestamager er dit naturfagslokale,
hvor du kan lære om naturens
sammensætning og kredsløb i fuld størrelse
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AMBITION 1:
STYRK NATUREN
Hvilken natur skal vi have?
Oprindeligt var områderne i Ny Vestamager ikke tænkt som naturområder. Konger og borgmestre i hovedstaden har gennem historien
set en fordel i at have et åbent område i forlængelse af byen, hvor
kanonkugler, affald, latriner og byggeaffald kunne lande.

Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden er fredet. Fredningen
betyder dog ikke, at vi lader naturen udvikle sig på egen hånd. Tværtimod.
I dag gør vi f.eks. en organiseret indsats for at pleje strandengens åbne
proﬁl og dyrelivet.

Med opgivelsen af området som øvelsesterræn for militæret i 1984
opstod et stort rekreativt naturområde, hvor det vilde dyre- og planteliv
har etableret og formeret sig frem til kanten af byen. Dermed har
vi i dag opnået et varieret vildnis, der indeholder sjældenheder som
brændeskærm, gærdekartebolle, skægmejse og vandsalamander
side om side med den moderne storby, metro og cykelforbindelser.

Med Ny Vestamager skal vi endnu engang kigge fremad og denne gang
med fokus på, hvordan vi kan styrke og fremtidssikre naturen. Hvilken natur
ønsker vi? Vi skal forholde os til, hvad vi skal etablere, styrke, reducere
og fjerne i naturen. Og vi skal ﬁnde løsninger, hvor et stigende besøgs-tal
kan gå hånd i hånd med artsdivers natur, f.eks. gennem bedre faciliteter
og samarbejder.
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Godt at vide om naturen

Vigtige overvejelser

— Kalvebod Fælled og Kongelunden plejes og udvikles af
Naturstyrelsen Hovedstaden. Amager Fælled plejes og
udvikles af Københavns Kommune.

— Hvordan sørger vi for, at ﬂere besøgende kommer naturen til gode?

— De tre naturområder i Ny Vestamager indeholder forskellige typer
natur. På Amager Fælled ﬁndes kratbevoksninger og større søområder.
På Kalvebod Fælled ﬁndes åbne strandenge, overdrev, birkeskove
og søer. I Kongelunden ﬁndes ﬂere skovtyper og et rigt fugleliv.

— Hvordan gør vi det let at opleve naturens højdepunkter med
Ny Vestamager?

— Hvordan skal fremtidens dyre- og planteliv se ud i området?

— Hvilken naturformidling skal vi skabe med Ny Vestamager?

— Den fredede strandeng på Kalvebod Fælled tiltrækker sjældne fugle,
insekter og padder, f.eks. vandsalamandre, der har gode vilkår, fordi
der hverken sprøjtes eller gødes i området.

Ny Vestamagers første ambition er at styrke naturen.
,M\JM\aLMZI\^Q[SITÅVLMMVJITIVKMP^WZÆMZMJM[¦OMVLMSIV
gå hånd i hånd med bedre forhold for dyr og planter

Ny Vestamager
8 / 24

AMBITION 2:
BEDRE LIVSKVALITET
Tæt på byen
Hver måned ﬂytter ﬂere hundrede nye beboere til København, og der er
helt nye bydele og metrolinjer på vej. Udviklingen betyder, at Amager
Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden får en større og større
rekreativ rolle for bybefolkningen.
Med Ny Vestamager bliver Amager Fælled, Kalvebod Fælled og
Kongelunden for første gang tænkt som et sammenhængende område.
Nu kan vi udtænke oplevelser og aktiviteter i grønne omgivelser, der
strækker sig over ti kilometer, og vi kan udtænke adskilte aktivitetsområder, hvor man kan fordybe sig. Altsammen i synergi med de
tilstødende byområder.
Områdets størrelse giver os mulighed for at tage fat i den voksende
hovedstads største udfordringer. Skal Ny Vestamager indtænke
aktiviteter og områder, der opfordrer københavnere til mere fysisk
udfoldelse og forebyggende sundhed? Skal området, i endnu højere
grad, bruges af skoleklasser som Danmarks største åbne naturfagslokale?
Skal dele af området være en naturskøn "stillezone", hvor fordybelse og
ro kan vinde indpas i storbyen?

Ny Vestamagers anden ambition
er at styrke livskvaliteten for
hovedstadens beboere. Vi skal
skabe tilbud, der kan væves ind
i hovedstadens målsætninger
inden for uddannelse, sundhed,
fritid og kultur

Godt at vide om tilbudene i dag
— Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden er åbne døgnet
rundt. Dog kan den lukkede del af vildreservatet ved Klydesø kun
opleves fra udsigtstårne.
— Der er foretaget tælling af besøgende på Kalvebod Fælled i
slutningen af 1990’erne. Dengang var besøgstallet 700.000 årligt.
Det vurderes at besøgstallet i dag er væsentlig højere.
— En gåtur langs kanten af det samlede område er ca. tredive kilometer.
Gåturen tager dig gennem birkeskov, egeskov, strandeng og
bykanten til Ørestad.
— Der er gode cykelmuligheder via Vestvoldens supercykelsti over
Kalvebodbroen til Vestamager og fra indre by over Amager Fælled
og hele vejen sydpå til Tårnby og Dragør.
— Området bruges i dag primært til naturoplevelser, picnic-ture,
vandring, og motion. Men det bruges også til modelﬂy, skydning,
golf, windsurf, rollespil og til indsamling af f.eks. urter og hyldeblomst.

Vigtige overvejelser
— Hvordan kan Ny Vestamager integreres i naturfagsundervisningen?
— Hvordan kan Ny Vestamager spille en større rolle i københavnernes
fysiske og mentale sundhed?
— Hvordan kan Ny Vestamager skabe aktivitet året rundt??
— Hvordan kan Ny Vestamager give nye indspark til den
københavnske oplevelseskalender?
— Hvordan kan Ny Vestamager være med til at styrke sammenhængen
med de tilstødende byområder?
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AMBITION 3:
STØRRE TILTRÆKNING
En grøn storbykultur
Hovedstaden har gennem de seneste tyve år forvandlet sig fra industriel
havneby til en grøn og rekreativ vidensby. Grønne cykelstier, attraktive
havnebade, nye grønne byrum og en levende Amager Strandpark er
synlige beviser på, at vi de seneste år har formået at skabe en særlig grøn
storbykultur med mennesket, naturen og sundheden i centrum. Det er
en grøn storbykultur, der i dag bliver efterspurgt i resten af verden.
Ny Vestamager ligger i naturlig forlængelse af hovedstadens grønne
udvikling. Men Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden er
i dag et relativt uudforsket område for borgere og besøgende, og det
skal der gøres noget ved.

Ny Vestamager kan med fordel benytte sig af den københavnske tilgang
til at gentænke et industrielt område til en rekreativ attraktion for byens
borgere og besøgende. Hovedstaden har her en særlig mulighed for at
tiltrække indbyggere og besøgende, der søger grønne destinationer
og vil afprøve nye måder at kombinere storbyliv og naturliv.
Hvor Dyrehaven har etablerede traditioner som Hubertusjagten og
Eremitageløbet, skal Ny Vestamager skabe helt nye traditioner, der
kombinerer områdets natur med den Københavnske storbykultur af i dag.

Ny Vestamagers tredje ambition er at styrke hovedstadens
tiltrækningsevne. Vi skal tiltrække nye brugere og borgere, nye
grønne storbyturister og nye investeringer i en grøn hovedstad
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Ny Vestamager skal gå forrest
med nye løsninger og idéer til,
hvordan et grønt storbyliv
og en styrket natur kan gå
hånd i hånd

Godt at vide om storbyen
— Vi opholder os længere og er mere aktive i byens rum end for
tyve år siden. Aktivitetsstigningen vil efter alt at dømme fortsætte.
— Grøn storbyturisme er en voksende turismeform, som
hovedstaden har gode muligheder for at tiltrække.
— Den store succes for ny nordisk mad har skabt øget interesse i den
nordiske natur og dens smagsoplevelser.
— Hovedstaden har de seneste tyve år etableret populære rekreative
områder med blandt andet Amager Strandpark, Kastrup Søbad,
Havnebadene og Den Grønne Sti.

Vigtige overvejelser
— Hvordan kan Ny Vestamager styrke hovedstaden som en
attraktiv og spændende by at bo i?
— Hvordan kan Ny Vestamager styrke hovedstaden som
udﬂugtsmål?
— Hvordan kan Ny Vestamager styrke hovedstadens image?
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Lige uden for byens hoveddør begynder en
enestående naturoplevelse. Her møder du en
mangfoldighed af fugle, dyr og vilde planter
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INDSATS FOR
NATUR OG LÆRING
Fremtidens vildskab
Ny Vestamager skal bæres af en vision for natur og læring på Amager
Fælled, Kalvebod Fælled og i Kongelunden. Visionen skal realiseres i
konkrete indsatser i området, der kommer natur og besøgende til gode.
Vi skal satse på indsatser for vegetationen, dyrebestanden og dræningen,
der skaber fundamentet for en endnu bedre vild natur. Og vi kan gøre
indsatser for læring gennem forandringer i stisystemet, indhegningen og
adgangen til naturen og dermed bringe besøgende nærmere naturen.
De to indsatser skal kombineres, så Ny Vestamager styrker
københavneres og besøgendes engagement i den vilde danske natur.

Ny Vestamager etablerer
en naturvision, der styrker
mangfoldighed og et robust
dyre- og planteliv og gør
naturen nem at opleve

Ny Vestamager
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Indsatsområder
– Fuglelivet, der er én af områdets største attraktioner, kan styrkes
ved at sikre at fuglene har levesteder af høj kvalitet, så som gode
føde og ynglemuligheder.
– Kontakten med naturen kan inddeles i niveauer, så der er natur
man kan røre ved, natur man kan opleve på tæt hold, og natur
som opleves på langt hold gennem kikkert eller lignende.
– Et besøg i området kan hjælpe os med at gøre en forskel for
naturen i Danmark. Vi kan spørge besøgende om direkte opbakning
til indsatser på Amager Fælled, Kalvebod Fælled og i Kongelunden.
Og vi kan opfordre besøgende til at støtte naturprojekter i andre
dele af landet.
– Stierne er hjertet i oplevelsen af området. Selve stisystemet kan
dermed gentænkes for at få en mere afvekslende og overraskende
naturoplevelse.

Inspiration
Ændre forløbet for stierne. Med stier, der snor sig igennem området
og bredere grøfter, skabes en mere afvekslende oplevelse.
Få mere vand. Gør dele af området mere vådt, så det sikrer føde for
fuglene året rundt. Gør det samtidig let for besøgende at komme helt
tæt på dyrelivet i udvalgte søer.
Optimer kontrollen af uønskede rovdyr. Vi kan holde bestanden af
ræve og mink nede, så der bliver endnu ﬂere fugle at se.
Skab differentieret afgræsning. F.eks. ved at køer afgræsser de vigtigste
fugle- og planteområder og får afgræsser de mest besøgte områder.
Udskift dådyr med rådyr. Dermed kan hegn til Ørestad fjernes, og
så kan dådyrene ﬂyttes til bedre egnede naturområder.
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INDSATS FOR
SUNDHED OG AKTIVITET
-\NWTSMTQO\]LÆ]O\[UsT
Ny Vestamager skal udvikle tilbud og aktiviteter, der gør en tur på
Amager Fælled, Kalvebod Fælled og i Kongelunden lige så indlysende
som en tur til Dyrehaven eller Amager Strandpark.
Indsats for sundhed og aktivitet omfatter de traditioner, undervisningstilbud, ruter, opholdssteder, sundhedstilbud, aktivitetsområder og
højdepunkter, som gør området til et af byens foretrukne
rekreative udﬂugtsmål.

Indsatsområder

Ny Vestamager udvider tilbudene
til byens borgere og benytter
områdets størrelse til at skabe
sammenhængende og fordybende
oplevelser

Inspiration

– Naturcenter Vestamager kan styrkes som det centrale videncenter
for naturen i området og et friluftscenter for børn, institutioner
og besøgende.

Brug belysning i motionstilbud. På Søndermarkens motionsrute kan
man vælge hastighed og afstand og så følge lampernes markering på
en løbetur.

– Ørestad er ikke en officiel del af Ny Vestamager, men projektet kan
udvikle faciliteter og aktiviteter, der bruges som startpost, inden man
bevæger sig ud i naturen.

Indfør nye traditioner. Dyrehaven, Søndermarken og Fælledparken
har etableret traditioner, hvor besøgende mødes en udvalgt dag til
Eremitageløb, friluftsopera eller karneval. På samme måde kan Ny
Vestamager indføre nye traditioner, der inviterer københavnerne til
at nyde områdets natur.

– Belysning i området kan bruges til at understøtte aktivitet
og oplevelser, når mørket falder på.
– Stisystemet kan forbedres med aktivitetsområder, hvor motion og
samvær trives.
– Nyskabende udﬂugtsmål og faciliteter kan skabe en bred interesse
for at komme til området.
– Flere synlige indgange kan etableres.

Etabler aktivitetsområder. Amager Strand har skabt en ny københavnsk strandkultur, hvor naturbeskyttelsen er indtænkt fra starten.
Strandparken er opdelt i forskellige aktivitetsområder, som adskiller
natur, idræt og afslapning.
Giv de besøgende en udfordring. Ligesom de europæiske
pilgrimsruter kan vi skabe rammen om store oplevelser i gangtempo
ved at udpege og udvikle en særligt udfordrende vandring i området.
Indfør udsigtspunkter som vartegn. Nasjonale Turistveger i
Norge har etableret udsigtspunkter, hvor udsigtspunktets innovative
udformning forstærker oplevelsen af naturen.
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INDSATS FOR
FORMIDLING OG
SAMARBEJDER
En god oplevelse for alle
Ny Vestamager skal skabe en vision for formidling og samarbejder,
der sørger for, at københavnere og besøgende i alle aldre og uanset
helbred kan have en god oplevelse på Amager Fælled, Kalvebod
Fælled og i Kongelunden.
Formidling og samarbejder skal etableres og styrke orienteringen,
informationen, faciliteterne og arrangementerne i området og skabe
grobunden for nye udendørs traditioner i hovedstaden.

Indsatsområder
– Stierne i området er den primære måde at opleve området i dag.
Men stierne har meget lidt skiltning, og skiltningen bruges i dag
primært til at vise vej – ikke til at opleve naturen.
– Udsigtsposterne viser information om, hvilke dyr du kan se.
Oplevelsen kan dog gøres bredere, så besøgende uden forhåndsviden om dyre- og planteliv kan få en mere nærværende oplevelse.
– Indgangene til området markerer i dag ikke, at man træder ind i et
særligt område i hovedstaden.

Ny Vestamager etablerer ny formidling og nye samarbejder
for at tiltrække helt nye brugere og medspillere til området
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Inspiration
Opgrader skiltningen. Skab ny skiltning, der indeholder ﬂere niveauer
af information, hvor orientering, oplevelser og viden formidles hurtigt til
alle besøgende.

Opdater de medier, som alle bruger. Digitale kort fra Bing og
Google kan opdateres, så oplevelser, foto, faciliteter og højdepunkter
bliver synlige og tilgængelige for alle, inden de besøger området.

Brug nye medier. Skab en Ny Vestamager-app til mobiltelefoner, der
tilbyder en ny oplevelse af området, f.eks. ved at udnytte telefonens
GPS, kompas og kamera.

Udvid oplevelseskalenderen. Samarbejder med naturorganisationer,
turismesektoren og kulturinstitutioner kan bane vejen for nye arrangementer, der får mange ﬂere besøgende til området.

Indsæt udfordringer. Skab en "skattejagt" med poster i området,
der gør en tur med familien nem at overskue og spændende for
alle aldersgrupper.

Gør det let at undervise i området. Samarbejder med skoler og
uddannelser kan etablere undervisningspakker, der gør det let at
bruge Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden som
undervisningslokale.
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FORLØBET FOR
NY VESTAMAGER
Ny Vestamager begynder nu

Kontakt

Udviklingsprojektet Ny Vestamager forløber over de næste år og
vil arbejde frem mod en samlet handlingsplan for Amager Fælled,
Kalvebod Fælled og Kongelunden. Projektet sætter fokus på områdets
centrale placering i hovedstaden og sammenhængen med de
tilstødende byområder.
Oplægget, du sidder med, er begyndelsen. Herfra udfoldes et forløb,
hvor vi opbygger viden, inspiration og opbakning til at udvikle fremtidens
vildnis i hovedstaden.

Kom med i udviklingen af Ny Vestamager ved at besøge
www.nst.dk/nyvestamager
eller ved at kontakte os:
Projektsekretariat for Ny Vestamager
Kirsten Vintersborg
Miljøministeret, Naturstyrelsen Hovedstaden
Tlf: 72 54 33 85, Email: nyvestamager@nst.dk

Derfor har Ny Vestamager brug for din viden, dit engagement og
dit bagland til at skabe et område for fremtidens generationer af
naturinteresserede byboere.

Samarbejde om Ny Vestamager
– Et bredt samarbejde skal sikre Ny Vestamagers kvalitet og forankring.
– Vi har behov for mere viden. Der er behov for at samle viden om
området i dag og om dets potentiale i fremtiden.
– Ny Vestamager er åben for alle. Alle parter med interesse for
området kan bidrage til processen.
– Få ﬂere brugere. Samarbejdet skal udbrede kendskabet til området
og tiltrække nye brugere.
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Ny Vestamager er navnet på et samlet udviklingsprojekt for Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden på Amager.
Det er allerede i dag et naturområde med stor variation og mange oplevelser. Vi vil gerne styrke den unikke natur i sammenhæng med byen og sørge for, at hele hovedstaden får gavn af områdets kvaliteter. Og det skal gerne ske med din hjælp.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Tårnby kommune

