
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragør Kommune 
 

Plejeplan for kystområdet på Sydamager  

2016-2021 
 

Rapport fra Orbicon A/S til Dragør og Tårnby Kommuner

   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plejeplan for kystområdet på Sydamager 

i Dragør Kommune 2016-2021 
 

 

 

 

 

 

 

Rekvirent Dragør og Tårnby Kommuner 

V / Jørgen Jensen og Hans Ole Andersen  

 

Rådgiver Orbicon A/S 

 Ringstedvej 20 

 4000 Roskilde 

Projektnummer  1321500270 

Projektleder Erik Mandrup Jacobsen 

Udarbejdet af  Erik Mandrup Jacobsen 

Kvalitetssikring Cecilie Hansen 

Revisions nr. 2 

Godkendt af Lea Bjerre Schmidt 

Forsidebillede Erik Mandrup Jacobsen 

Udgivet 18-01-2017 



 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. REDEGØRELSE ........................................................................................ 5 

2. INDLEDNING ............................................................................................. 6 

2.1. Områdets beliggenhed .................................................................... 6 

2.2. Fredningen og plejeplanens formål ................................................. 6 

3. ADMINISTRATIVE FORHOLD .................................................................. 9 

3.1. Områdets administrative status ....................................................... 9 

3.2. Anden beskyttelse............................................................................ 9 

3.2.1 Naturbeskyttelsesloven .................................................... 9 

3.2.2 Kommuneplan m.m. ....................................................... 10 

3.2.3 Natura 2000 .................................................................... 11 

3.2.4 Vildtreservatbestemmelser ............................................. 12 

4. OMRÅDETS KULTUR- OG NATURVÆRDIER OG UDNYTTELSE ...... 15 

4.1. Geologi og landskab ...................................................................... 15 

4.2. Naturtyper ...................................................................................... 15 

4.3. Flora og fauna ................................................................................ 16 

4.3.1 Botaniske interesse ........................................................ 16 

4.3.2 Fauna - fugle .................................................................. 19 

4.3.3 Fauna - andet ................................................................. 23 

4.4. Arkæologi og kulturhistorie ............................................................ 23 

4.5. Erhvervsmæssige interesser ......................................................... 23 

4.6. Rekreativ udnyttelse ...................................................................... 23 

5. PLEJEPLAN FOR KYSTOMRÅDET PÅ SYDAMAGER ........................ 26 

5.1. Plejeplanens principper ................................................................. 26 

5.2. Vurdering og overordnet plejemålsætning ..................................... 26 

5.3. Generelle plejeforskrifter ................................................................ 28 

5.3.1 Førstegangspleje ............................................................ 28 

5.3.2 Vedvarende pleje............................................................ 31 

5.4. Plejeplanområder ........................................................................... 33 



 

5.4.1 Delområde 1: Grønningen øst for Dragør By ................. 34 

5.4.2 Delområde 2: Dragørfortet, Kongelundsfortet og 

militærhistoriske anlæg .................................................. 36 

5.4.3 Delområde 3: Strandenge syd for Dragør By ................. 40 

5.4.4 Delområde 4: Strandenge Dragør Sydstrand – Søvang, 

inkl. ”Hvidtjørnsarealet” .................................................. 44 

5.4.5 Delområde 5: Aflandshage og Kofoeds Enge med 

strandvolde ..................................................................... 57 

5.4.6 Delområde 6: Kyst, strandenge og strandvolde udfor 

Sydvestpynten og Kongelunden ..................................... 64 

5.4.7 Delområde 7: Søterritoriet .............................................. 68 

5.4.8 Delområde 8: Dyrkede- og braklagte arealer bag 

strandengene .................................................................. 69 

6. OPSUMMERING OG PRIORITERING AF PLEJEINDGREB ................. 75 

7. REFERENCER ........................................................................................ 77 

8. BILAG ...................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilag 1: Ejerforhold i det fredede område 

Bilag 2: Bevoksningstyper i det fredede område 

Bilag 3: §3 beskyttede arealer (naturbeskyttelsesloven) i det fredede område  

Bilag 4: Habitatnaturtyper (Natura 2000) i det fredede område 

Bilag 5: Ortofoto (2016) med ydre plangrænse 

Bilag 6: Plejeplanens delområder med underinddeling (plejeområder) 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 5 / 79 

1. REDEGØRELSE 

 

Denne plejeplan er udarbejdet som en del af Dragør og Tårnby kommuners forpligti-

gelser indenfor det naturfredningsmæssige område. Efter kommunalreformen vareta-

ger Tårnby Kommune således myndighedsopgaver for Dragør Kommune i forhold til 

Naturbeskyttelsesloven i det såkaldte ”forpligtende samarbejde”. 

 

Rapporten skal ses som et led i bestræbelserne på at sikre de naturmæssige, land-

skabelige og rekreative muligheder i det fredede kystområde på Sydamager. 

 

Det tidligere Københavns Amt fik på den baggrund udarbejdet en plejeplan for kyst-

området på Sydamager i 2006 (Københavns Amt 2006).  

 

Nærværende plejeplan er en opdatering af Københavns Amt (2006), idet en række af 

de den gang stillede plejeforslag nu er gennemført, ny viden er kommet til, og der er 

gjort praktiske erfaringer med naturpleje i det fredede område. 

 

Rapporten tager afsæt i Naturklagenævnets afgørelse af 17. juni 2004 om fredning af 

kystområdet på Sydamager, der samler en række allerede eksisterende fredninger på 

strækningen. Fredningen indebærer bl.a. en forpligtigelse til at udarbejde en 5-årig 

plejeplan for det fredede område.  

 

I rapporten gives forslag til en række konkrete plejeindgreb, herunder primært rydning 

af uønsket vegetation, regulering af adgangsforhold, etablering af græsning på tilgro-

ede arealer samt anbefalinger til græsningspraksis i det fredede område.  

 

Selvom plejeplanens fokus er dyr og planters livsvilkår, er den udarbejdet under bety-

delig hensyntagen til de rekreative interesser, der også skal tilgodeses ifølge frednin-

gen. Store dele af området for plejeplanen indgår desuden i Naturpark Amager, hvor 

de strategiske målsætninger er beskrevet i Amager Naturparkplan 2015-2020. 

 

Plejeplanen, der gælder for en femårig periode, er udarbejdet af Orbicon A/S i samar-

bejde med Dragør og Tårnby Kommuner. Efter aftale med de to kommuner indeholder 

plejeplanen ikke retningslinjer for pleje af de arealer, der ejes af Forsvaret eller Natur-

styrelsen. 
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2. INDLEDNING 

 

2.1. Områdets beliggenhed 

Kystområdet på Sydamager ligger i Dragør Kommune. Området ejes af henholdsvis 

Dragør Kommune, Københavns Kommune, Staten, Forsvaret og enkelte private lods-

ejere. Fredningsområdet strækker sig syd om Amager fra Dragør By langs kysten mod 

syd til Kongelunden ved Vestamager (Figur 1 og Bilag 1).  

 

Plejeplanen er udarbejdet for den del af kystområdet på Sydamager, som indgår i 

fredningen med undtagelse af de områder, der ejes og forvaltes af Forsvaret og Natur-

styrelsen. Det fredede areal omfatter ca. 385 hektar landareal og ca. 935 hektar på 

søterritoriet, samlet ca. 1320 hektar.  

 

Den største del af det fredede område ligger således på søterritoriet. Disse områder 

er lavvandede, med dannelse af revler og sandbanker. Arealerne på land består af en 

lavtliggende kystnær del med strandeng, strandsøer samt en højere liggende del med 

landbrugsdrift, bymæssig bebyggelse eller militære anlæg.   

 

 

 

 
Figur 1: Det fredede kystområde på Sydamager. Fredningsgrænsen er vist med blå linje.  

2.2. Fredningen og plejeplanens formål 

Fredningen af kystområdet på Sydamager er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse 

af 17. juni 2004. Området var tidligere omfattet af flere fredninger: Dragør Sydstrand 

(1939), Hestefælleden ved Kongelunden (1953), Kystområdet ved Sydamager (1984) 
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og den sydvestlige del af Hvidtjørnsarealet (1993). Med kendelsen fra 2004 blev om-

rådet samlet i én fredning, bl.a. for at gøre det lettere at gennemføre naturgenopret-

ning og naturpleje i det fredede område. 

 

I Naturklagenævnets afgørelse om plejeplaner hedder det bl.a., at ”for, at en plejeplan 

skal kunne danne grundlag for tilsynsmyndighedens udøvelse af beføjelser efter 

denne fredningskendelses bestemmelser, skal den omfatte samtlige delområder og 

indeholde en redegørelse for de naturgenopretningstiltag, plejeforanstaltninger og an-

lægsarbejder, som påtænkes udført i de følgende højst 5 år”.  

 

Fredningens overordnede mål er at: 

 

 Beskytte de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier i kystområdet 

på Sydamager, 

 Forbedre mulighederne for områdets anvendelse til fritidsaktiviteter, 

 Tilgodese de videnskabelige interesser, der knytter sig til området, 

 Sikre opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtigelser til at værne om na-

turværdier. 

Af relevans for plejeplanen kan nævnes, at der ifølge fredningen ikke må foretages til-

stands- og terrænændringer eller opføres bygninger, der ikke er erhvervsmæssigt 

nødvendige eller ikke ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Ej heller må der 

sprøjtes eller gødskes på udyrkede arealer. Der må ikke foretages tilplantning, og ved-

ligeholdelse af eksisterende beplantning skal ske ved genplantning med egnskarakte-

ristiske arter i de tilfælde, hvor genplantning anses for nødvendigt. 

 

Fredningsområdet, dog normalt ikke de privatejede arealer, er åbent for almenheden 

med de begrænsninger, der følger særbestemmelserne for delområderne eller lovgiv-

ningen. Plejen af arealerne påhviler den pågældende grundejer. 

 

Fredningen medtager dyrkede og braklagte arealer i privateje, skovbrug, et action 

center, restaurationsområder m.m. Disse anvendelser kan fortsætte i overensstem-

melse med bestemmelserne i fredningen. 

 

I fredningen opereres med 8 forskellige overordnede delområder, der varierer med 

hensyn til indhold, naturmæssig karakter, arealernes anvendelse samt rekreative og 

beskyttelsesmæssige forhold. Der refereres til disse forhold i gennemgangen af pleje-

planens delområder. Her skal kort nævnes: 

 

1. Grønningen øst for Dragør By består primært af de åbne græsarealer belig-

gende mellem Dragør gamle bydel og den nye lystbådehavn. Dette område ud-

lægges til mere intensive former for rekreativ udnyttelse. 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 8 / 79 

2. Dragørfortet, Kongelundsfortet og andre militærhistoriske anlæg skal bevares 

som sådanne, idet forternes ydre, militærhistoriske karakter og landskabelige 

fremtræden skal bevares og respekteres. Kongelundsfortet er åbent for offent-

ligheden og skal desuden kunne anvendes til forskellige rekreative formål. 

3. Strandengene umiddelbart syd for Dragør by er primært af rekreativ værdi og er 

af afgørende betydning for oplevelsen af byens afgrænsning mod syd. Delområ-

det udlægges til ekstensive rekreative formål, men kan undtagelsesvis efter til-

ladelse fra Dragør Kommune udnyttes til større, lokale arrangementer, såsom 

ringridning, cirkus eller lignende. 

4. Strandengene fra Dragør Sydstrand til og med Søvang, inklusiv ”Hvidtjørnsare-

alet” benyttes i dag primært til naturvandring og hundeluftning. Området rummer 

dog også interessante plantesamfund og udlægges derfor til naturmæssige for-

mål, idet det fortrinsvis skal benyttes under hensyntagen til dyr og planter. 

5. Aflandshage og Kofoeds Enge er et vigtigt yngle- og rasteområde for kystfugle, 

herunder en række arter, der er følsomme overfor forstyrrelser. Disse arealer 

udlægges derfor til naturmæssige formål med særlig vægt på beskyttelseshen-

syn, hvilket bl.a. indebærer en regulering af offentlig færdsel.  

6. Kysten, strandengene og strandvoldene ud for Sydvestpynten og Kongelunden 

(Hestefælleden) er velbesøgte og udnyttes rekreativt. Især Sydvestpynten er af 

stor betydning som fugleområde, hvorfor dette delområde i fredningen udlæg-

ges til såvel rekreative som naturmæssige formål, hvilket bl.a. indebærer en vis 

regulering af færdsel i området. 

7. Søterritoriet omkring Sydamager indgår i det fredede område. Fladvandet ud-

nyttes en stor del af året af store flokke af rastende vandfugle, hvorfor denne 

del af det fredede område er udlagt til naturmæssige formål. 

8. Det fredede område omfatter desuden en række dyrkede og/eller braklagte are-

aler, idet man ved fredningen har ønsket at fastholde forbindelsen mellem kyst 

og bagland som et åbent landskab. Disse arealer skal kunne anvendes som 

hidtil, men ”som led i en plejeplan skal det være muligt at lade arealerne overgå 

til mere ekstensiv landbrugsdrift eller udvikle sig til mere naturprægede arealer 

med mulighed for rekreativ udnyttelse”. 

 

De høringsberettigede er lodsejere, Dragør Kommune, Danmarks Naturfredningsfor-

ening, lokale naturorganisationer og lokale brugergrupper samt Slots- og Kulturstyrel-

sen. 
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3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 

 

3.1. Områdets administrative status 

Kystområdet på Sydamager ligger i Dragør Kommune og hører under Naturstyrelsen 

Hovedstaden.  

 

Tårnby Kommune og Dragør Kommune har indgået et forpligtende samarbejde på na-

tur- og miljøområdet. Samarbejdet indebærer, at Tårnby Kommune varetager myndig-

hedsopgaverne på området for både Tårnby og Dragør.  

 

Dragør Kommune varetager driftsopgaverne og skal bl.a.:  

  
- Sikre drift og anlæg på affalds-, vand og spildevandsområdet. 
- Sikre retningslinjer og politiker for miljø, natur og vand i kommuneplanlægnin-

gen. 
- Sikre sammenhæng ml. kommunalbestyrelsens politiker og Tårnbys vareta-

gelse af disse både generelt og i enkeltsager.  

 

Dragør Kommune varetager planer for egne grønne områder (parker, bynære natur-

områder), dialog med andre naturmyndigheder samt, anlægs- og plejeopgaver på 

egne arealer mm. 

 

Tårnby Kommune varetager opgaver indenfor Naturbeskyttelseslovens område, her-

under beskyttelseslinjer, forvaltning af beskyttede arealer og naturtyper, pleje og na-

turgenopretning, forvaltning af fredningsbestemmelser, internationale naturbeskyttel-

sesområder, naturformidling mm. Natur- og miljøgruppen i et tæt samarbejde med 

Dragør Kommune. 

 

Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen ejer og/eller administrer flere arealer indenfor 

det fredede område. Ejerforholdene i det fredede kystområde fremgår af Bilag 1. 

3.2. Anden beskyttelse 

 

3.2.1 Naturbeskyttelsesloven 

Inden for fredningsområdet er en række naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslo-

vens generelle bestemmelser (§ 3).  

 

Beskyttelsen indebærer, at der ikke uden tilladelse fra de kommunale myndigheder 

må foretages ændringer af disse arealers naturtilstand. Inden for fredningsområdet 

træder fredningsbestemmelserne dog i stedet for bestemmelserne i Naturbeskyttel-

sesloven. 

 

http://www.dragoer.dk/
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Desuden er store dele af arealerne omfattet af beskyttelseslinier som strandbeskyttel-

seslinien (§ 15), sø- og åbeskyttelseslinien (§16), skovbyggelinien (§ 17) og fortids-

mindebeskyttelseslinien (§ 18).  

 

3.2.2 Kommuneplan m.m. 

I Dragør Kommuneplan 2009, der er ajourført i Kommuneplanrevision 2013, fremgår 

det, at hele Dragør Kommune er beliggende inden for kystnærhedszonen på 3 km. 

Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor offentlighedens adgang til kysten jf. 

Planloven skal sikres og udbygges, og der kræves en særlig planlægningsmæssig be-

grundelse for at inddrage områder til byzone eller etablere anlæg.  

 

Altovervejende indgår området for plejeplanen i området ”Kystforlandet” som i kommu-

neplanen beskrives som vandnære arealer med stort naturindhold med sammenhæn-

gende strandengsarealer, overdrevsarealer, Kongelunden og enkelte dele af dyrk-

ningslandskabet. Kalvebodsområdet beskrives som et mosaiklandskab bestående af 

plantager og opdyrkede arealer med levende hegn. 

  

Områderne skal styrkes og beskyttes, så de forbliver attraktive for friluftsliv og dyreliv. 

Fredningsområdet er desuden et område med biologiske interesser af såvel regional, 

national og international betydning. Hele fredningsområdet på nær områder med by-

mæssig bebyggelse er udpeget som bevaringsværdige landskaber. 

 

Strandengsarealerne er udpegede som øvrige lavbundsarealer i kommuneplanen. 

Arealerne kan i fremtiden naturgenoprettes eller genfortolkes til vådområder, men ind-

går ikke i de områder, som ifølge VMP II skal kunne genoprettes.  

 

Hele fredningsområdet er udpeget som område for drikkevandsinteresser, men der fo-

rekommer kun begrænset vandindvinding i området 

 

M.h.t. friluftsanlæg er regionen opdelt i 3 zoner, hvor Zone A omfatter de mest sårbare 

områder over for støj. Området for plejeplanen er kun placeret inden for Zone A, dog 

med udtagelse af Dragør by. I Zone A kan nye støjende friluftsanlæg ikke placeres el-

ler udvides, fordi de er uforenelige med andre interesser såsom internationale natur-

beskyttelsesområder for dyr og planter, eksisterende skov mm. Området Grønningen i 

Dragør by er ikke omfattet af de 3 zoner.  

 

Strandenge syd for, samt markerne nord for Søvang er i kommuneplanen defineret 

som ”Særligt følsomme landbrugsområder” (SFL-områder). SFL-områderne er udpe-

get af hensyn til beskyttelse af grundvand, vandmiljø og naturinteresser, og landbrugs-

driften søges ekstensiveret inden for området. 

 

Desuden kan nævnes, at der ifølge ”Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 3-16 Bestem-

melser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og 
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fugle/pattedyr på flyvepladser” ikke må etableres anlæg, der kan tiltrække fugle, in-

denfor en afstand af 13 km fra en offentlig godkendt lufthavn. 

 

3.2.3 Natura 2000 

Et af Fredningskendelsens formål er at sikre opfyldelsen af Danmarks internationale 

forpligtigelser til at værne om naturværdier. I denne sammenhæng er det først og 

fremmest Natura 2000-forpligtigelserne, der skal overholdes. Sydamager er en del af 

fuglebeskyttelsesområde nr. 111 ”Vestamager og omkringliggende havområde” samt 

habitatområde nr. 127 ”Vestamager og havet syd for”, der samlet udgør et Natura 

2000 område.  

 

Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget med baggrund i Fuglebeskyttelsesdirektivet 

fra 1979 med det overordnede formål at forbedre situationen for de vilde fuglebe-

stande i EU ved at sikre levesteder for bestemte arter af ynglefugle og internationalt 

vigtige koncentrationer af trækfugle. Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 er udpeget af 

hensyn til en række ynglende og trækkende arter, hvoraf flere yngler eller raster i det 

område, der er omfattet af plejeplanen (Tabel 1). 

 

Habitatområderne er udpeget med baggrund i Habitatdirektivet fra 1992, der har til for-

mål at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for 

EU. Udpegningsgrundlaget for habitatområde 127 ses ligeledes i Tabel 1. Arealmæs-

sigt er strandeng den mest udbredte Natura 2000-naturtype i det fredede område, 

men også de prioriterede naturtyper ”kystlaguner og strandsøer”, ”Stabile kystklitter 

med urteagtig vegetation” og ”Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre 

sur bund” forekommer flere steder indenfor fredningsområdet. 

 

 

 

Fjordterne – udpegningsart i fuglebeskyttelsesområde nr. 111. 
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Tabel 1: Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 111 og habitatområde 127. ”. Ar-
ter eller naturtyper mærket med ”*” er prioriterede, hvilket betyder, at den danske stat har en 
særlig forpligtelse til at opretholde gunstig bevaringsstatus for disse. ”√” betyder, at arten eller 
naturtypen forekommer i det område, der dækkes af plejeplanen. 

 

 
Fuglebeskyttelses-
område 111 
 

 
Til stede? 

 
Habitatområde 127 

 
Til stede? 

Skarv (T) √ 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand 

√ 

Rørdrum (Y)  1150 * Kystlaguner og strandsøer √ 

Knopsvane (T) √ 1160 Større lavvandede bugter og vige √ 

Troldand (T) √ 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige 
strandplanter, der koloniserer mudder og sand 

 

Lille skallesluger (T) √ 1330 Strandenge √ 

Stor skallesluger (T) √ 2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 
(grå klit og grønsværklit) 

√ 

Mosehornugle (Y)  2190 Fugtige klitlavninger  

Plettet rørvagtel (Y)  6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkhol-
dig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 

√ 

Rørhøg (Y) √ 6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere el-
ler mindre sur bund 

√ 

Fiskeørn (T) √   

Vandrefalk (T) √   

Klyde (Y) √   

Engryle (Y) √   

Havterne (Y) √   

Dværgterne (Y) √   

 

Bevaringsmålsætningen for området er at oprette og sikre en gunstig bevaringsstatus 

for de arter og naturtyper, området er udpeget for (jvf. Søgaard et al 2005). 

 

En konsekvens af Habitatdirektivet er desuden, at forstyrrelser med betydelige nega-

tive konsekvenser for arter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV (strengt beskyttede 

arter) ikke må finde sted. Disse arter skal beskyttes, uanset om de forekommer inden 

for eller uden for et Natura 2000 område. Relevante Bilag IV-arter i det fredede kyst-

område på Sydamager, er f.eks. flagermus samt forskellige arter af padder. 

 

3.2.4 Vildtreservatbestemmelser 

Det fredede område er en del af Amager Vildtreservat, der er Danmarks mest bynære 

vildtreservat. Området består af landarealerne Kalvebod Fælled, Kofoeds Enge og Af-

landshage og af søterritoriet fra Sjællandsbroen til Dragør (Figur 2).  

 

Baggrunden for områdets status er primært, at mange vandfugle overvintrer på søter-

ritoriet. Særlig knopsvane, skarv, stor skallesluger og troldand er talrige i reservatet 

om vinteren. For at give fuglene mulighed for at yngle, hvile og søge føde er den of-

fentlige brug af området begrænset.  

 

Bestemmelserne vedrørende Amager Vildtreservat er sammenfattet i Bekendtgørelse 

nr. 545 af 20/05/2012:  Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele 

af søterritoriet.  
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Restriktionerne omfatter færdsel, jagt og sejlads, herunder også kitesurfing: 

 

 Jagt er forbudt på Kalvebod Fælled og Aflandshage. Desuden er der jagtfor-

bud på visse dele af søterritoriet.  

 Der er adgangsforbud ved og i Klydesø og på Aflandshage hele året. Ved Af-

landshage gælder forbuddet 50 m ud fra kysten.  

 På Kofoeds Enge og på sandøer og sandrevler ud for Aflandshage og Kofo-

eds Enge er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Ad-

gangsforbuddet gælder ligeledes 50 m ud fra kysten her.  

 I Kalveboderne må man med motordrevet fartøj maks. sejle 5 knob og kun i 

sejlrender. Undtaget fra forbuddet mod sejlads uden for sejlrender er rosport 

og sejlads uden motor i perioden 1. april til 31. oktober samt sejlads i forbin-

delse med fiskeri med garn og ruser.  

 Wind- og kitesurfing er forbudt fra 1. november til 31. marts. I en afstand af 

200 m fra kysten langs Aflandshage og Kofoeds Enge er wind- og kitesurfing 

ydermere forbudt fra 1. april til 15. juli. Kun to zoner ved Sydvestpynten og 

ved Hvidovre Havn er undtaget fra disse forbud. Det område, hvor det er tilladt 

at wind- og kitesurfe fremgår af Figur 3.  

Hele Amager Vildtreservat indgår desuden i Naturpark Amager, der består af alle of-

fentligt ejede naturarealer på det vestlige og sydlige Amager. Naturparken består af 

mange forskellige naturtyper, hvor man på tværs af ejendomsskel arbejder på at for-

bedre naturbeskyttelse i sammenhæng med benyttelsen af naturen (Amager Natur-

parkplan 2015-2020). 

 

Endeligt er landarealerne omkring Sydamager medtaget i den landsdækkende udpeg-

ning af jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder, som søges opretholdt i henhold til jagtlo-

ven.  

 

Oprettelsen af kerneområderne sker i fuglebeskyttelsesområderne og har til formål at 

forbedre forholdene for de millioner af trækkende vandfugle, der på deres vej til og fra 

yngle- og overvintringsområderne raster i de danske kystområder. Oprettelsen sker 

ved at udbygge det eksisterende netværk af reservater, således at reservater for ra-

stende vandfugle efter udbygningen findes i alle egne af landet (Clausen et al. 2001). 
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Figur 2: Afgrænsning af Amager Vildtreservat (svana.dk).  

 

 
Figur 3: Markering af området, hvor det er tilladt at kitesurfe året rundt (Retsinformation, 2012)  
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4. OMRÅDETS KULTUR- OG NATURVÆRDIER OG UDNYTTELSE 

4.1. Geologi og landskab 

Amagers sydkyst består hovedsageligt af flade, våde strandenge og lagunesøer af-

grænset fra havet af mindre klitdannelser. Strandengene er skabt af sandaflejringer, 

der med tiden er groet til med rørsump og græsser. Strandengene har traditionelt væ-

ret benyttet til kreaturafgræsning, hvilket har medvirket til udvikle den specielle flora, 

som er karakteristisk for strandenge, samt til at holde dem fri for opvækst af vedplan-

ter. De steder, hvor der ikke foretages afgræsning, er strandengene ofte under tilgro-

ning. 

 

Strandengene er flere steder afgrænset af diger mod de højere liggende partier, og 

bag digerne består landskabet først og fremmest af landbrugsjord under omdrift eller 

af bymæssig bebyggelse, som det ses ved f.eks. Søvang. 

 

Den del af søterritoriet, der indgår i fredningsområdet, er meget lavvandet, og ud for 

Aflandshage er der dannet en større sandrevle, der er tørlagt en del af tiden.  

 

Kystprocesserne rykker til stadighed grænsen mellem land og vand og fører til opbyg-

ning og nedbrydning af strandøer, strandvolde og lagunesøer. Disse frie kystproces-

ser, der kun ses få andre steder i Øresundsregionen, bidrager sammen med de mar-

kante stenstrøg langs kysten til at gøre Sydamagers kyst til et værdifuldt naturområde, 

og flere sjældne og truede plante- og dyrearter er knyttet til netop sådanne dynamiske 

levesteder. 

4.2. Naturtyper 

Hele fredningsområdet kan, som det fremtræder i dag, inddeles i 4 hovedtyper efter 

arealanvendelse og landskabelig karakter (se også Bilag 2). 

 

1) Tættest på Dragør findes der fælledlignende områder, som anvendes intensivt til 

rekreative formål, særligt om sommeren. De åbne, klippede eller slåede græsarealer 

nærmest Dragør Søbad anvendes desuden til græsning for en større mængde gæs 

og ænder, der opdrættes i en ”koloni” nær stranden. 

 

2) Syd for Dragør, på Aflandshage og vest for Kongelundsfortet findes våde strand-

enge med store lagunesøer og dominerende bevoksninger af græsser og tagrør. En-

gene har varierende vandstand, men er i hovedtræk våde med tørre banker og øer, 

hvor der findes en del trådte stier. Engene har mange steder spredt opvækst af den 

invasive art rynket rose samt hyld og tjørn på de tørre områder. 

 

Langs Søvang holdes opvæksten af roser og tjørn nede af de nærmeste grundejere, 

hvilket giver området et noget plejet udtryk i kontrast til de omliggende mere naturpræ-

gede områder. Generelt er strandengene præget af tilgroning, hvor arealerne ikke af-

græsses. Engene har varierende vandspejl og domineres af rørsump. Langs Søvang 
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afgræsses ikke i dag, men det er Dragør Kommunes ønske, at et område nord for Sø-

vang i fremtiden skal afgræsses, og området er under forberedelse til dette.  

 

3) På Kofoeds Enge og på Hestefælleden græsses strandengene af kreaturer og/eller 

heste og fremstår derfor overvejende lysåbne med dominerende vegetation af græs-

ser samt, hist og her, tagrør. Også her ses enkelte steder opvækst af rynke rose, og 

desuden forekommer enkelte tjørn og hyld. 

 

4) På arealerne, som ligger bag strandengene, findes et varieret landskab af mindre 

landbrugsarealer, græssede enge, brakmarker og udyrkede arealer under tilgroning. 

Hvor arealerne afgræsses, holdes opvæksten nede, mens ugræssede områder frem-

træder som mere eller mindre tæt krat. Tjørn er den dominerende træart, men der fo-

rekommer enkelte steder pil, birk, æble og fuglekirsebær. 

 

Områderne mellem Hvidtjørnsarealet og Søvang fremstod, ved udarbejdelse af den 

tidligere plejeplan (Københavns Amt 2006) artsfattige og næsten helt tilgroede af tjørn 

med enkelte æble, kirsebær og hyld spredt i krattet. Siden da er foretaget omfattende 

rydninger af vedplanter og iværksat græsning med både kreaturer og får. 

 

Mellem landbrugsarealerne findes hegn af tjørn, poppel, pil og ask. Flere hegn er ny-

plantede. Enkelte ældre poppel- og pilehegn har været stynede. 

 

4.3. Flora og fauna 

4.3.1 Botaniske interesse 

En forholdsvis detaljeret redegørelse for det botaniske indhold af kystområderne på 

Sydamager fra Kongelundens vestende til Dragør blev udarbejdet til Københavns Amt 

i 2004 (Nielsen 2004), og en grundigere kortlægning af hele det fredede område er så 

vidt vides ikke foretaget siden. Undersøgelserne omfattede dog kun §3-områderne og 

selve strandvegetationen, der må formodes at udgøre de botanisk set mest interes-

sante områder.  

 

På strandengene findes en vegetationszonering, der er karakteristisk for åbne salt-

vandspåvirkede kyster. Dette ses ved en stigende grad af salttålende planter på 

strandengen, jo tættere der er på kysten. Inddelingen i forskellige plantesamfund af-

spejler de frie kystprocesser, hvor vejr, vind, strøm og tidevand i varieret grad fører til 

oversvømmelse og saltpåvirkning af strandengene. 

 

På strandengene er der registreret omkring hundrede forskellige plantearter karakteri-

stiske for denne naturtype. Deriblandt almindelig slangetunge, klæbrig hønsetarm, 

Øresunds-hønsetarm, smalbladet hareøre, brændeskærm, soløje-alant, eng-klase-

skærm, rødfrugtet sandmælkebøtte, gråfrugtet sandmælkebøtte, stilket kilebæger, 

knold-ranunkel, stivhåret ranunkel, klæg-siv, fladtrykt kogleaks og brun kogleaks. 
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På højere liggende partier af strandengene findes en overdrevslignende vegetation, 

som udover mange af de allerede nævnte indeholder arter som lav tidsel, æselfoder, 

vild hør og blågrøn star.  

 

Det i botanisk henseende vigtigste område på Dragør Sydstrand blev i Nielsen (2004) 

angivet til at være ”Hvidtjørnsarealet”, der tidligere har rummet bestande af flere 

sjældne arter, der for de flestes vedkommende ikke blev genfundet i 2004. Det drejer 

sig primært om eng- og overdrevsarter, der ikke er specielt kystbundne, f.eks. eng-en-

sian, lav skorzoner, kost-nellike, enebær, lyng-snerre, dunet havre, vår-star, fåblom-

stret kogleaks, bulmeurt samt vellugtende agermåne.  

 

Også den sjældne brændeskærm er fundet på Hvidtjørnsarealet, senest i 2015 men 

arten sås ikke i 2016, måske som følge af ændret græsningspraksis (H.O. Andersen, 

pers. medd.). Brændeskærm findes i Danmark, nu kun på Amager, men er gået stærkt 

tilbage i de senere år, bl.a. pga. byudvikling. Arten er i forhold til naturpleje en udfor-

dring, da den kræver en vis lysåbenhed i vegetationen men samtidig begunstiges af 

moderat tilgroning (se faktaboks nedenfor). I 2004 blev der, foruden på Hvidtjørnsare-

alet, fundet mindre bestande af brændeskærm på Hestefælleden samt en pæn stor 

bestand på Dragør Sydstrand, og det er sandsynligt, at der fortsat er frøpuljer i jorden 

disse steder.  

 

Da Dragør og Tårnby kommuner ønsker at bevare artens muligheder i det, der måske 

er dens eneste voksested herhjemme, gives pleje af hensyn til brændeskærm særlig 

opmærksomhed i plejeplanen. 

 

Også dele af lokaliteterne Hestefælleden, Kofoeds Enge, Aflandshage og Skydeba-

nerne samt andre dele af Dragør Sydstrand end Hvidtjørnsarealet er af botanisk 

værdi. Det gælder bl.a. den sydlige Hestefælled, Kofoeds strandoverdrev, Aflands-

hage strandoverdrev og kærgrave samt Skydebanens strandoverdrev. Flere af disse 

områder er dog små, fragmenterede og blandet med vegetation af mindre interesse. 

 

Det område, der kommer nærmest på et strandoverdrev af den kalkfattige type, er en 

smal stribe højtliggende jord på indersiden af Kofoeds Enge, der dog bærer præg af 

kunstgødning (Nielsen 2004). De andre rester af strandoverdrev findes som nævnt 

ved Hvidtjørnsarealet. Sådanne strandoverdrev er af stor botanisk betydning overalt, 

hvor de forekommer. 

 

Andre mere eller mindre sjældne arter, der blev fundet i 2004 tæller desuden lancet-

skeblad, kær-svinemælk, strand-kvan, slangetunge, smalbladet hareøre, stilket kile-

bæger og spidshale. Hartmanns star skulle fortsat have en af sine meget få bestande i 

Danmark på Hvidtjørnsarealet, men blev ikke med sikkerhed registreret i 2004. Sam-

mesteds registreredes i 2004 en sandsynlig forekomst af den meget sjældne og for-

svindende stinkende krageklo (Nielsen 2004).   
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Brændeskærm Selinum dubium 

 

 

 
Biologi 

Brændeskærm er en sjælden og giftig skærmplante, som er flerårig og som stiller helt 
specifikke krav til sit voksested. Udover at den foretrækker kystnær fugtig bund, sand-
synligvis med en vis kalkpåvirkning, så tåler planten kun moderat græsning af vokseste-
det. Hvis der græsses for hårdt, forsvinder brændeskærmen, og hvis biotopen vokser til i 
høje urter og græsser, forsvinder den også. Det der synes optimalt for arten, er således 
let afgræsning af biotopen, evt. med års mellemrum. 

Udbredelse og status 

Brændeskærm forekommer hovedsageligt i det centrale Rusland og mod øst til Bajkal-
området. Mod vest til Rhin-området, med Nordgrænse til Öland, Gotland og Baltikum. I 
Danmark findes brændeskærm udelukkende på Amager, hvor den med sikkerhed er 
kendt fra fire lokaliteter: Sydstranden ved Dragør, Amager Fælled, Hestefælleden vest 
for Kongelunden og Koklapperne på Kalvebod Fælled.  

På Amager Fælled er antallet af delpopulationer af brændeskærm faldet gennem de sid-
ste ca. 20 år, sandsynligvis især pga. tilgroning. Faldet har dog ikke medført et formind-
sket forekomstareal. I fremtiden forventes urbaniseringen at presse arten yderligere på 
Amager Fælled. En stor bestand forsvandt bl.a. ved bygningen af Bella Center. Arten er 
omfattet af den danske rødliste, i kategorien ”Moderat truet” (DMU 2010).  

Trusler og forvaltning 

Trusler mod brændeskærmen kan være inddragelse af kendte voksesteder, til byudvik-
ling samt manglende eller for hård afgræsning af voksestederne. Det kan også være 
manglende genetisk udveksling med nabobestande, da arten ikke kan udveksle gener 
med bestande på Öland, Gotland og i Rusland. 

Mulige midler til at bevare artens få voksesteder herhjemme er at undgå byudvikling på 
dens voksesteder og at optimere græsningstrykket således, at der hverken græsses for 
lidt eller for meget - og gerne med års mellemrum. Eventuelt kan der udsås frø på nye, 
velegnede biotoper. Det anbefales derimod ikke at flytte arten som middel til at bevare 
bestanden (www.Fugleognatur.dk, Egholm 1951, DMU 2010, Orbicon 2016b). 

http://www.fugleognatur.dk/


Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 19 / 79 

4.3.2 Fauna - fugle 

Strandengene og kystlandskabet på Sydamager er vigtige områder for ynglende, 

trækkende og rastende fugle og indgår af samme grund i både et fuglebeskyttelses-

område og i et af statens vildtreservater (Tabel 2 og Tabel 3). 

 

Dragør Sydstrand har tidligere været en vigtig lokalitet for ynglende og rastende kyst-

fugle. Tilbage i 1970-1980 ynglede havterne, dværgterne samt vadefugle som strand-

skade, klyde, stor præstekrave, vibe, brushane og rødben, men siden er de fleste af 

disse arter forvundet, måske som følge af forstyrrelser I 1992 ynglede endnu stor præ-

stekrave og havterne, men i perioden 2000-2016 er kun vibe, rødben og strandskade 

registreret muligt, sikkert eller sandsynligt ynglende.  

 

I lagunerne yngler desuden almindelige arter af vandfugle som blishøne og gråand-

samt lille- og gråstrubet lappedykker og vandrikse. Tilknyttet lagunernes bredvegeta-

tion og arealernes opvækst af høje urter yngler kærsanger, rørsanger, sivsanger m.m. 

Desuden raster forskellige arter af vandfugle på strandengene og i de tilstødende hav-

områder. 

 

Aflandshage er fortsat en særdeles vigtig yngle- og rastelokalitet for ande- og vade-

fugle. I perioden 2006-2016 har udpegningsarterne for fuglebeskyttelsesområdet rør-

drum, rørhøg, klyde, engryle og havterne ynglet eller forsøgt at yngle i området. Desu-

den yngler engpiber, gul vipstjert og almindelige arter af vadefugle som strandskade 

og vibe.  

 

I 2016 blev Aflandshage undersøgt for forekomster af engryle og brushane under No-

vana overvågningen, men ingen af de to arter blev fundet ynglende i området (Orbicon 

2016a). Et stort antal rastende svaner, ænder, gæs og vadefugle opholder sig desu-

den årligt ved Aflandshage. 

 

Kongelundsstranden (inklusiv Kofoeds Enge og Sydvestpynten) er en særdeles vigtig 

yngle- og rastelokalitet for ande- og vadefugle med bestande af ynglende dværgterne, 

engryle og almindelig ryle. Dele af området er dog også præget af intensiv rekreativ 

aktivitet med færdselsbegrænsning og vedvarende græsning som vigtigste beskyttel-

ses- og plejebehov.  

 

I perioden 2000-2016 talte ynglefuglene bl.a. rørdrum, lille, toppet og gråstrubet lappe-

dykker, rørhøg, klyde, stor præstekrave, vibe, dobbeltbekkasin, rødben, havterne og 

dværgterne. Desuden ynglede småfuglene engpiber, gul vipstjert, bynkefugl og græs-

hoppesanger, og et stort antal svaner, ænder, gæs og vadefugle anvender stranden-

gene og de tilstødende havområder til rast og fouragering. 

   

Sammenfattende kan siges om hele strækningen, at det fredede område fortsat rum-

mer store fugleinteresser, men at der gennem de sidste ca. 30 år synes at være tale 

om tilbagegange for især jordrugende og forstyrrelsesfølsomme arter. De vigtigste 
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områder for ynglende og rastende fugle er i dag Aflandshage og Kofoeds Enge. 

Strækningen mellem Dragør og Søvang rummer potentielt egnede levesteder for en 

række fuglearter, men er så prægede af rekreativ udnyttelse, at kun yderst få arter og 

individer af jordrugende vadefugle yngler med succes.  

 

I forhold til udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er det fredede kystom-

råde ved Sydamager primært aktuelt for ynglende rørhøg, klyde, engryle, havterne og 

dværgterne.  

 

Desuden rummer fredningsområdet og de tilstødende farvande betydelige rastefore-

komster af udpegningsarterne knopsvane, troldand, stor og lille skallesluger. 

 

 
Fouragerende vadefugle i tangvolde ved Sydvestpynten, 2016. 

 

 
Afgræsning med kreaturer på Kofoeds Enge, 2016. 
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Tabel 2: Ynglende fugle på de vigtigste ynglefuglelokaliteter indenfor de fredede område. Tal-
lene er det højeste antal fugle, der i perioden 2006-2016 har udvist yngleadfærd på lokaliteterne 
(DOFbasen.dk). Udpegningsarter for fuglebeskyttelsesområdet er markeret med fed. 

 

Dragør 
Sydstrand 

Aflands-
hage 

Kofoeds 
Enge 

Sydvest-
pynten 

Kongelunds-
stranden 

Kongelund-
sengene, 

Lille Lappedykker 12 2 8 8 4  

Toppet Lappedykker    2   

Gråstrubet Lappedykker 2  6 6 4 2 

Rørdrum 1 2 1 1 1 1 

Knopsvane   8 7 5 3 

Grågås   26 20 8 2 

Bramgås       

Knarand   6 6   

Gråand 29 8 17 11 12 9 

Atlingand     1  

Skeand   1    

Taffeland     11 1 

Ederfugl 86 85  100 12  

Toppet Skallesluger 5 8     

Rørhøg  3 2 2   

Vandrikse 2 1 2 5 5 1 

Plettet Rørvagtel   1  1  

Grønbenet Rørhøne 5  1 5  1 

Blishøne 11 4 16 15 3 1 

Strandskade 5 20 8 7 4  

Klyde  62 20  16  

Stor Præstekrave  2 3  2  

Vibe 20 58 20 12 5 9 

Almindelig Ryle  1   1  

Engryle  4 1    

Brushane   18    

Dobbeltbekkasin  1 3 1 2  

Rødben 10 38 36 4 3 8 

Hættemåge 3 1     

Splitterne   2 2   

Havterne   6    

Dværgterne  6 2  4  

Gøg 1 2 3 3 4 2 

Sanglærke 3 16 10 2 7 2 

Digesvale 20      

Engpiber 1 4 2 2 4 2 

Gul Vipstjert  3 1    

Nattergal 3 3 2 2 2 2 

Bynkefugl    1 1  

Græshoppesanger 1 1  1 1 1 

Sivsanger 2  1 2 1  

Kærsanger 24 7 1 3 5 2 

Rørsanger 19 32 5 13 23 6 

Rødrygget Tornskade     1  

Karmindompap 1 1  1 1  

Rørspurv 18 13 4 3 12 2 
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Tabel 3: Højeste antal rastende fugle i de vigtigste fuglelokaliteter indenfor det fredede område. Maks-
tal fra DOFbasen.dk 2006-2016. Udpegningsarter for fuglebeskyttelsesområdet er markeret med fed. 

 
Dragør Syd-

strand 
Aflands-

hage 
Kofoeds 

Enge 
Sydvestpyn-

ten 
Kongelunds-

stranden 
Kongelund-

sengene 

Skarv 150 3200 1640 3100 15000 20 

Rørdrum 1 1 1 3 4 1 

Knopsvane 600 550 215 500 685 49 

Pibesvane 17 21 33  55 10 

Sangsvane 116 90 103 109 227 34 

Grågås 340 1350 675 1500 1500 480 

Bramgås 600 5000 3000 4000 5000 800 

Knortegås 55 465 52 140 180 44 

Gravand 50 248 140 82 80 30 

Pibeand 70 750 455 182 960 250 

Krikand 18 1300 290 150 340 45 

Gråand 500 1200 435 650 960 275 

Spidsand 5 67 9 9 73 5 

Troldand 110 136 3000 2500 4600 1500 

Ederfugl 321 1015 250 210 1550 80 

Havlit  35 38 120 210 1 

Hvinand 550 640 240 420 775 120 

Lille Skallesluger 8 6 6 110 60 7 

Toppet Skallesluger 120 950 20 200 600 40 

Stor Skallesluger 14 8 17 49 140 12 

Havørn 1 2 2 3 2 1 

Rørhøg 1 4 4 3 7 1 

Fiskeørn  1 1 2 2 2 

Vandrefalk  2 1 2 2  

Plettet Rørvagtel    1   

Blishøne 950 2600 350 1900 1900 600 

Klyde 8 185 28 18 43 9 

Stor Præstekrave 12 43 25 10 43  

Hjejle  200 80 325 2000  

Strandhjejle 1 22 12 14 12  

Vibe 25 350 250 340 360 40 

Islandsk Ryle 3 60 22 16 42  

Krumnæbbet Ryle  12 17 6 9  

Almindelig Ryle 215 1500 1000 800 1700 15 

Engryle  3 2 2   

Brushane  24 30 45 63 23 

Dobbeltbekkasin 5 160 90 62 125 1 

Storspove 35 48 8 13 14  

Rødben 93 125 55 70 49 45 

Hvidklire 9 61 36 32 32 2 

Svaleklire 1 19 24 30 16 3 

Tinksmed 36 120 65 55 93 8 

Splitterne 30 85 35 50 90 10 

Fjordterne 4 35 10 6 18 4 

Havterne 20 46 120 90 25 1 

Dværgterne 18 14 14 12 15 1 

Mosehornugle 1 1 1 1 1  
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4.3.3 Fauna - andet 

I fredningsområdet er i perioden 2006-2016 registret grønbroget tudse, strandtudse og 

spidssnudet frø, der alle står opført på Habitatdirektivets Bilag IV som strengt beskyt-

tede arter. 

 

Alle danske flagermus, hvoraf mindst 2 arter forekommer i det fredede område, er li-

geledes strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV. Desuden er re-

gistreret hele 30 arter af sommerfugle og natsværmere i området, og både gråsæl og 

spættet ses regelmæssigt i de tilstødende farvande (Tabel 4). 

 

4.4. Arkæologi og kulturhistorie 

På Amager findes en række militærhistoriske spor og anlæg fra tiden omkring første 

verdenskrig. Inden for fredningsområdet udgør Dragørfortet og Kongelundsfortet to 

markante hjørnestene i befæstningen langs Sydamagers kyst. Der findes yderligere 

en række mindre kystnære skanseanlæg, f.eks. Batterihøj, som sammen med forterne 

danner et vigtigt kulturhistorisk anlæg. 

 

I området findes en del sten- og jorddiger, der er fredede efter Museumslovens § 29. 

Det er derfor ikke tilladt at fjerne, beskadige, beplante eller gentilplante disse diger. De 

beskyttede diger findes først og fremmest ved Aflandshage, samt på Hvidtjørnsarea-

let.  

 

I område 3 op mod Dragør by ligger Batterihøj, der er et fredet fortidsminde beskyttet 

efter Naturbeskyttelseslovens § 12 og 18. 

 

4.5. Erhvervsmæssige interesser 

Fredningen medtager dyrkede arealer i privateje, skovbrug, action center, restaurati-

onsområder m.m. Disse anvendelser kan fortsætte i overensstemmelse med bestem-

melserne i fredningen. 

 

4.6. Rekreativ udnyttelse 

Sydamager benyttes i høj grad til rekreative aktiviteter, både af lokale beboere samt 

besøgende fra resten af Amager og Københavnsområdet. Der er gode adgangsfor-

hold, og området er let tilgængeligt med bil eller offentlig transport fra København. De 

rekreative aktiviteter foregår først og fremmest i den del af området, der ikke er ejet af 

Forsvaret, og som ikke er under landbrugsmæssig drift. I den østlige del af området 

fra Dragør til og med Søvang er der et veludviklet stisystem for gående og cyklister. 

 

De rekreative aktiviteter, der foregår i fredningsområdet, spænder vidt: feriehytter, 

badning, naturinteresserede, lystbådehavn, kitesurfing, sejlads, hundeluftning, ridning, 

skovture m.m.  
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Tabel 4: ”Andre arter”, indtastninger i DOFbasen.dk og fugleognatur.dk. Årstallene viser de seneste 1-2 år 
med registrering. 

 

 Dragør Syd-
strand 

Aflands-
hage 

Kofoeds 
Enge 

Sydvest-
pynten 

Kongelunds-
stranden 

Kongelunds- 
engene 

Padder og krybdyr:       

Skrubtudse    2014 2009 2015 

Grønbroget Tudse 2006, 2013 2006, 2007 2015, 2016 2015 2007  

Strandtudse   2006, 2012  2008  

Spidssnudet Frø      2012 

Grøn Frø 2015 2014  2014, 2015 2016 2009 2016 

Snog  2012 2011 2013 2015  

Sommerfugle/natsværmere:       

Stregbredpande  2015 2007, 2012 2006 2010  

Stor Bredpande  2013   2011 2009 

Stor Kålsommerfugl 2009, 2012 2013  2013, 2014 2007 2015 2012 

Lille Kålsommerfugl  2009, 2016 2013, 2015 2014, 2015 2016 2013, 2014 

Grønåret Kålsommerfugl  2016 2012, 2013  2012 2014, 2016 

Aurora 2012 2016 2014 2013 2015 2014 

Orange Høsommerfugl  2013  2009  2009 

Citronsommerfugl  2011 2006 2007 2009  

Hvid Admiral  2010, 2013 2013   2012 

Sørgekåbe   2006 2006, 2014 2015  

Dagpåfugleøje  2012, 2015 2009, 2012 2011, 2014 2016 2013, 2014 

Admiral 2009 2010, 2015 2012, 2015 2014, 2015 2016 2012, 2013 

Tidselsommerfugl  2014 2009 2009 2014 2012, 2013 

Nældens Takvinge  2012, 2016 2012, 2014 2014 2015 2013, 2014 

Det Hvide C 2015 2010 2012, 2013 2011, 2014 2006  

Nældesommerfugl  2006 2012  2012 2009 

Kejserkåbe  2010     

Græsrandøje 2015 2013, 2016 2012, 2013 2007 2015 2009 

Engrandøje 2016 2015 2013, 2016  2015 2009 

Okkergul Randøje  2013, 2016 2012, 2015 2015 2016 2014, 2015 

Skovrandøje  2012, 2015 2012, 2013 2014 2014 2012, 2014 

Lille Ildfugl 2009 2015 2013, 2016 2015, 2016 2015 2013, 2014 

Skovblåfugl  2008 2012 2007, 2014   

Almindelig Blåfugl  2009, 2016 2009, 2012 2014, 2015 2016 2014, 2016 

Seksplettet Køllesværmer  2008 2006, 2008    

Brombærspinder   2009 2006 2009  

Gammaugle  2015 2006 2006, 2015 2010 2012 

Kridtugle      2009, 2014 

Kriger Trækugle      2012 

Østlig Takvinge      2015 

Pattedyr:       

Pindsvin  2006 2010 2009   

Brunflagermus   2008 2008 2010 2008 

Dværgflagermus      2006 

Hare 2011 2013 2013 2010 2016 2006, 2007 

Brun Rotte   2010  2010  

Nordmarkmus  2011     

Ræv  2013 2012 2012 2014  

Mink   2006  2011  

Lækat 2010 2008, 2009 2011, 2012 2008 2012 2012, 2015 

Spættet Sæl 2011 2016 2016 2014, 2016 2016  

Gråsæl  2016 2015 2016 2016  

Rådyr  2014 2016  2012 2012 

Snegle:       

Skæv Vindelsnegl 2013      
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Mange aktiviteter er nært tilknyttet områdets natur og landskab, hvorfor et af frednin-

gens og dermed plejeplanens formål er at sikre en fortsat rekreativ udnyttelse af det 

fredede område under hensyntagen til naturværdierne. Langs strandvoldene findes en 

vandresti, cykelsti og ridesti. Det er således muligt at færdes langs det meste af stran-

den. Undtaget er dog selve militærområdet, hvortil der er adgangsforbud.  

 

Stierne, der løber langs Sydstranden og Søvang, benyttes flittigt både til transport og 

rekreative formål. I kommuneplanen for Dragør kommune foreslås det, at kysten gø-

res mere tilgængelig for offentligheden ved at etablere et sammenhængende stisy-

stem gennem hele området, og også i Amager Naturparkplan 2015-2020 er stier et 

vigtigt fokusområde (Amager Naturparkplan, 2015-2020). 

 

Siden den forrige plejeplan (Københavns Amt 2006) har de to kommuner i samarbejde 

med Forsvaret og Naturstyrelsen anlagt ”Fasanstien”. Stien forløber syd om Søvang, 

gennem et gammelt skydebaneareal, der ejes af militæret, krydser Fælledvej mod 

nord og har forbindelse til de øvrige stier i området samt til et nyt fugletårn, hvorfra der 

er en flot udsigt over de militært ejede arealer på Aflandshage.  

 

 

Fasanstien er anlagt efter Københavns Amt (2006). Foto fra 2016. 

 

Det nye fugletårn ved Aflandshage, 2016. 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 26 / 79 

5. PLEJEPLAN FOR KYSTOMRÅDET PÅ SYDAMAGER 

 

5.1. Plejeplanens principper 

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med fredningskendelsen og for at under-

støtte denne.  

 

Den bygger på følgende principper: 

 

 Plejeplanens fokus er det fredede områdes flora og fauna, men også kulturvær-

dier og rekreative forhold berøres. 

 Så vidt muligt skal plejen omfatte relativt enkle midler, der tager udgangspunkt i 

eksisterende naturtyper.  

 Så vidt muligt bør plejen fokusere på engangsindgreb, dvs. at området efter ple-

jens udførelse i så høj grad som muligt skal ”hvile i sig selv”, dvs. med minimal 

vedligeholdelse til følge.  

 Plejen skal (uden for eventuelt dyrkede arealer) udføres uden brug af gødsk-

ning og pesticider og på en sådan måde, at der tages størst muligt hensyn til 

det eksisterende dyre- og planteliv.  

 Plejemyndigheden kan regulere almenhedens adgang, f.eks. ved etablering af 

stiforbindelser, således at almenheden ledes væk fra følsomme steder. 

Formidling af områdets natur- og kulturværdier skal ske på en måde, der sikrer de be-

søgende en tilpas mængde god og vedkommende information samt gode adgangsfor-

hold. Eventuelle stier skal etableres nænsomt og i harmoni med omgivelserne, dvs. at 

”trampestier”, ”naturstier” o. lign. er at foretrække frem for befæstede stisystemer. 

 

5.2. Vurdering og overordnet plejemålsætning 

Kystområdet på Sydamager rummer en mængde forskellige natur- og landskabstyper 

og udgør et stort sammenhængende kystområde af stor landskabelig, biologisk, geo-

logisk og friluftsmæssig værdi. 

 

Kombinationen af den bynære beliggenhed, de store rekreative og biologiske værdier 

stiller særlige krav til en sammenhængende planlægning og pleje af kystområdet. 

 

Plejeplanens formål er at skabe et naturforvaltningsmæssigt grundlag for gennem na-

turgenopretning og naturpleje at sikre områdets naturværdier og samtidig øge og for-

bedre befolkningens muligheder for at få adgang til at opleve området. Som en del af 

forvaltningen skal de kystprocesser, der til stadighed rykker grænsen mellem land og 

vand, desuden beskyttes. 

 

Det vurderes desuden, at pleje af de lysåbne naturtyper som strandeng og –overdrev 

m.m. bør gives højeste prioritet, men at det fredede område i hele sin udstrækning er 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 27 / 79 

så stort, at der også kan tænkes i variation med levesteder for mange forskellige arter, 

herunder også arealer, der udlægges fri dynamik uden menneskelig indgriben.  

 

Da den sjældne plante brændeskærm har nogle af sine måske sidste levesteder in-

denfor det fredede område, skal arten i videst muligt omfang tilgodeses ved passende 

pleje. 

 

På grundlag af områdets nuværende og tidligere landskabelige og biologiske værdier 

og muligheder samt fredningens formål, opsættes følgende plejemålsætning for natur-

plejen ved kystområdet på Sydamager: 

 

 At sikre, at intentionerne i Naturklagenævnets afgørelse af 17. juni 2004 reali-

seres ved at bevare, genskabe og formidle natur- og kulturværdierne i det fre-

dede Kystområde på Sydamager. 

 Forbedre og bevare yngle- og fourageringsmuligheder for et bredt udsnit af 

fuglearter karakteristiske for strandenge og andre kystnære naturtyper. 

 Skabe og bevare gode livsvilkår for strandengenes lysåbne plantesamfund, 

under hensyntagen til at også brændeskærm fortsat kan findes i det fredede 

område. 

 Skabe og bevare gode vilkår for områdets padder og krybdyr. 

 Imødekomme den rekreative udvikling i område ved at formidle områdets na-

tur- og kulturværdier samt sikre publikums adgang til området under hensynta-

gen til de biologiske interesser”. 

 

Plejemålsætningen søges primært opnået gennem: 

 

 Rydning og anden vegetationspleje. 

 Græsning for at bevare lysåbne naturtyper. 

 Bekæmpelse af invasive arter, herunder rynket rose, japansk pileurt samt cana-

disk og sildig gyldenris. 

 Vedligeholdelse af stisystemer og informationstavler samt tydelig markering af 

regler for færdsel, hundeluftning m.m. 

 

Plejeplanen fokuserer alene på de kommunalt- og privatejede arealer, idet Naturstyrel-

sen og Forsvaret udarbejder egne plejeplaner for deres arealer.    
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5.3. Generelle plejeforskrifter 

 

5.3.1 Førstegangspleje 

Ved førstegangspleje menes her indgreb, der i princippet kun udføres én gang, og 

som har til formål enten at skabe en ønskværdig tilstand eller at forberede den vedli-

geholdende pleje.  

 

Førstegangspleje på kystområdet ved Sydamager består først og fremmest i rydning 

af træer, buske og anden uønsket vegetation, herunder også de invasive arter rynket 

rose, japansk pileurt samt sildig og/eller canadisk gyldenris. 

 

Rydning af uønsket vegetation 

På visse af arealerne ses spredt opvækst af buske og mindre træer, bl.a. tjørn, hyld, 

pil og rynket rose. På disse arealer bør uønsket træopvækst fjernes som et første-

gangsindgreb. Som senere beskrevet kan det dog ydermere på nogle arealer være 

nødvendigt løbende at bekæmpe opvækst af primært rynket rose. 

 

Behovet for rydning er markant mindre end under Københavns Amt (2006), men udvik-

lingen bør løbende følges og uønsket vegetation om nødvendigt fjernes.  

 

Af hensyn til stedets ynglende fugle bør eventuelle rydninger foretages uden for fugle-

nes yngletid (april-juli), og den ryddede vegetation om muligt hurtigt fjernes fra området 

eller brændes på forsvarlig vis. 

 

Rynket rose 

Rynket rose er en af de invasive arter, hvis bekæmpelse bør gives den højeste priori-

tet i det fredede område. Arten er vanskelig at bekæmpe, idet den mest effektive be-

kæmpelse er opgravning, hvor man skal sikre sig, at det dybe rodnet og især rodudlø-

berne fjernes. Det er en besværlig og tidskrævende proces, der tillige i klitområder kan 

skabe vindhuller og sandflugt (Svana, 2016a).  

 

Optrækning: Manuel optrækning af enkelte planter er velegnet til bekæmpelse af små, 

nyetablerede bestande, og som efterbehandling efter maskinel oprykning og opgrav-

ning. Metoden er skånsom, men tidskrævende. De kræver mange behandlinger i løbet 

af vækstsæsonen for at være effektiv og give hurtige resultater. Den kan anvendes på 

alle naturtyper, og anbefales i sårbare områder eller områder med særlig naturværdi.  

 

Maskinel optrækning: Denne metode er særdeles velegnet, hvis der er tale om en 

spredt bevoksning af enkeltstående buske. Dette giver mindre forstyrrelser af jord-

bunde, end ved opgravning. Ved optrækning fjernes en større eller mindre del af rod-

massen, og dermed sker der en mere omfattende udpining af roserne, end der gør 

ved slåning, dog må der forventes genvækst fra den tilbageværende del af rodnettet. 

Optrækningen påbegyndes i juni og gentages evt. 1-2 gange senere på året. Der bør 
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følges op med håndoptrækning af nye individer de kommende år, eller etableres 

græsning eller anden form for pleje, indtil der ikke kan observeres rodskud længere.  

 

Slåning: Bekæmpelse ved hjælp af slåning skal strække sig over flere år, indtil plan-

terne er så svækkede, at vilde plantearter igen overtager arealerne. En halvhjertet slå-

ning vil blot virke som en foryngelsesproces. En flerårig slåning bør normalt også føl-

ges op af en opgravning eller afgræsning.  

 

Græsning: Græsning kan forhindre rynket rose i at etablere sig på de græssede area-

ler, og græsning med geder og får kan udrydde etablerede bestande af rynket rose. 

De første 1-2 år efter der er etableret græsning, sker der ofte en forøgelse af antallet 

af rosenskud. Kvæg kan holde genvækst af rynket rose nede, eksempeltvist efter op-

rykning af roserne, men de kan have svært ved at bekæmpe allerede etablerede be-

voksninger (Nielsen, 2007).  

 

Japansk pileurt 

Japansk pileurt er meget vanskelig at bekæmpe pga. dens omfattende rodnet og kraf-

tige vækst. Det mest effektive er at forhindre den i at etablere bestande. Dette kan gøres 

ved, at de nyetablerede planter rykkes op eller rodstikkes. Derefter skal man sikre sig, at 

rester af rodnettet ikke har overlevet. Derudover er der flere andre bekæmpelsesmulig-

heder (Svana, 2016b): 

 

Opgravning: Japansk pileurt er svær at bekæmpe ved opgravning, da der kun skal være 

ca. 1 cm lang stump tilbage af rod- eller stængeldele for at planten kan skyde igen. Det 

er derfor yderst arbejdskrævende at opgrave japansk pileurt, og ved større bestande vil 

opgravning kun være en mulighed med maskiner. Det opgravede materiale skal bort-

skaffes efter opgravning, således at der ikke sker en genetablering. 

 

Slåning: Dette kan ikke alene udrydde japansk pileurt men kan forhindre, at den breder 

sig yderligere. Slåning kan også bryde pileurt-bestandenes dominans, således at der bli-

ver plads til en vegetation med flere forskellige arter. Japansk pileurt bør slås ofte, flere 

gange om året, og dette bør fortsætte i minimum 10 år. Efter et par års hyppig slåning, 

bør planten dog være så svækket at der kun er behov for et par slåninger om året. Slå-

ning kan med fordel startes allerede om vinteren. Det afklippede materiale skal bortskaf-

fes, således at der ikke sker en genetablering, idet selv meget små (1 cm) stykker af 

stænglen kan skyde til nye planter, hvis disse efterlades på jorden. 

 

Græsning: Hvis der er frisk græs til stede, vil de græssende dyr foretrække dette frem 

for japansk pileurt, dog æder de gerne friske skud. Afgræsning af planten kan derfor 

fremmes ved at slå planten i maj og juni. Efter slåning vil den danne friske skud, som 

græsses fra juli og resten af sommeren. Da dyrene ikke æder de store planter, kan 

græsning kun anvendes til at holde japansk pileurt nede, og derfor ikke til at udrydde 

den helt. Inden man udsætter dyr på arealet, er det vigtigt, at man fjerner de gamle og 
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tørre stængler fra sidste sæson, da disse er meget skarpe, og dyrene derfor kan skære 

sig på dem. 

 

Plantning af ”skygge-planter”: Japansk pileurt begrænses i dens spredning, når den 

skygges. Derfor kan det være effektivt at plante skygge-planter omkring en bestand og 

dermed begrænse eller i nogle tilfælde helt stoppe dens videre udbredelse. Rød-el kan 

være velegnet til dette formål (Nielsen, 2007). Denne metode må selvsagt ikke anven-

des på arealer som f.eks. strandeng, der ønskes bevaret lysåbne. 

 

Gyldenris 

Canadisk gyldenris og sildig gyldenris er begge invasive arter, som fortrænger andre ar-

ter. Arterne er relativt lette at bekæmpe, og kan med flere metoder udryddes i løbet af få 

år. Eksempler på bekæmpelsesmetoder er (Svana, 2016c): 

 

Opgravning: Gyldenris har ofte rødder ned til 10 cm’s dybde, og enkelte planter er derfor 

relativt nemme at grave op med spade. Når gyldenris er veletableret og dækker flere 

kvadratmeter, er rodnettet tæt og svært at opgrave med håndkraft. Denne metode er 

derfor kun velegnet til enkeltstående planter og mindre grupper. Rodstykkerne kan 

skyde igen, selv hvis de kun er 1 cm lange. Det er derfor vigtigt, at alle rødderne opgra-

ves, og at det sikres, at de opgravede rødder ikke får jordkontakt. 

 

Slåning: Gyldenris kan udryddes ved slåning. Det er dog ikke helt klart hvornår og hvor 

mange gange, gyldenris skal slås for at udrydde den mest effektivt. Hvis den slås årligt, 

tyder det på, at det optimale tidspunkt er omkring Sankt Hans, da dette nedsætter både 

skudtætheden og forhindrer blomstring og dermed frøproduktion. Dog er der også ek-

sempler på, at slåning mens arten blomstrer er meget effektivt. Desuden synes slåning i 

maj og august at kunne udrydde gyldenris på blot et par sæsoner (Svana, 2016c). 

 

Jordbehandling: Jordbehandling som fræsning, pløjning og harvning er effektive meto-

der til bekæmpelse af gyldenris. Jordbehandlingen skal foregår to gange årligt, i 

april/maj og igen i august/september. Denne behandling vil ofte udrydde de fleste be-

stande i løbet af et par år. Typisk kan man i anden sæson, nøjes med at trække de en-

kelte nye skud op med hånden. 

 

Græsning: Græsning kan være meget effektiv i bekæmpelsen af gyldenris, men succe-

sen afhænger af bl.a. udbindingstidspunktet og valg af dyr til afgræsning. Hverken får 

eller kvæg ynder at æde planten, så det er vigtigt at dyrene er velnærede, når de udsæt-

tes, da de i starten vil tabe sig, indtil de får smag for planten. Ofte begynder dyrene først 

at spise gyldenris, når anden vegetation er spist.  

 

Der er eksempler på vellykket udryddelse af gyldenris på Vestamager, hvor der er brugt 

en krydsning af Gotlandsk får og Texel får. I Rudersdal Kommune er der gode erfaringer 

med robuste kvægracer, som Galloway, Skotsk Højland og Dexter. Dyrene skal udsæt-
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tes tidligt, i stort antal (20-30 får eller 8-10 kvæg pr. ha), og dermed kan selv store be-

stande hurtigt nedgræsses. Græsning bør suppleres med manuel bekæmpelse, da der 

oftest står planter lige udenfor hegnet, og gyldenris blomstrer ofte i tætte eller tornede 

krat i indhegningen (Nielsen, 2007). 

 

Vandforhold 

Af hensyn til såvel vandfuglene og de fugtighedskrævende engplanter er det helt afgø-

rende, at området holdes så fugtigt som muligt. En høj vandstand vil desuden hæmme 

opvæksten af vedplanter på de lysåbne arealer. Regulering af vandstanden skal dog 

altid ske under hensyntagen til naboer og andre brugergrupper. Der bør løbende hol-

des øje med, om der er behov for oprensning af vandhuller til gavn for områdets pad-

der og vandlevende smådyr. 

 

Prædatorer 

Generelt set trives engfugle bedst på åbne arealer, hvor prædatorer kan opdages i 

tide, og hvor krager og tårnfalke m.m. ikke har mulighed for at bruge træer og buske til 

udkigsposter efter æg og unger. Derfor skal sådanne træer og buske fjernes. Desuden 

kan det overvejes at fjerne og/eller undgå alle redekasser til tårnfalk inden for en af-

stand af 1 kilometer og til vandrefalk indenfor en afstand af 1,5 km fra strandengene 

(Miljøministeriet 2005, Thomsen et al. 2012). Et vigtigt indsatsområde i forbindelse 

med forvaltning af vadefuglebestande er desuden at reducere prædation fra ræve.  

 

Formidling og adgangsforhold 

Informationstavler ved alle naturlige ”indgangsveje” til det fredede område kan infor-

mere om adgangsforhold samt naturværdier, der kan opleves i området. Desuden kan 

problemer med løse hunde forsøges reduceret gennem bl.a. skiltning på passende 

steder ved indgangsvejene til det fredede område. 

 

Sandrevlerne i farvandet udfor Sydamager er af stor værdi for ynglende terner og va-

defugle og bør derfor være omfattet af et generelt adgangsforbud i fuglenes yngletid – 

uanset hvor, revlerne måtte opstå. 

 

5.3.2 Vedvarende pleje 

Som vedvarende pleje foreslås den nuværende græsningspraksis fortsat og udvidet, 

evt. suppleret med lidt slåning. 

 

Afgræsning 

Den dominerende vedvarende plejeform bør være afgræsning på de arealer, hvor 

dette er muligt.  

 

På højere liggende og overdrevslignende arealer, som f.eks. Hvidtjørnsarealet, anbe-

fales græsning med får, mens kreaturer vil være mest brugbare på mere fugtige area-

ler. Ungkreaturer giver normalt det bedste resultat, da disse er i stand til at afgræsse 

selv meget fugtige arealer (F.eks. Larsen & Vikstrøm 1995, Miljøministeriet 2005). 
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Også vekseldrift mellem får og kreaturer kan med fordel tages i anvendelse, da dette 

giver gode vilkår for en artsrig flora og fauna. 

 

Græsningstrykket bør være i størrelsesorden 1-1,5 ungkreatur og 4-6 moderfår per 

hektar (Vestergaard 2000), men græsningens effekt på områderne bør løbende vurde-

res, og om nødvendigt må græsningspraksis ændres. 

 

Det eksisterende hegn omfatter ikke alle potentielt egnede opdyrkede eller braklagte 

arealer inden for fredningsområdet. Det vurderes imidlertid, at en ekstensiv græsning 

af disse arealer vil være fordelagtig for såvel fugle som planter. Eventuel ny hegning 

inden for det fredede område skal ske under hensyntagen til de rekreative interesser, 

dvs. at der fortsat, via stenter el.lign., skal være adgang til de arealer, der ifølge fred-

ningskendelsen er udlagt til rekreative formål. I forbindelse med hegning bør, for at 

sikre fleksibilitet i afgræsningen, etableres hegn, der muliggør afgræsning med såvel 

kreaturer som får. 

 

Hvor det er muligt, er det vigtigt, at græsningen også omfatter arealerne mellem loer, 

småsøer m.m. og om muligt foretages helt ud til havstokken. I forhold til ynglende vade-

fugle bør græsningssæsonen være så lang som mulig, gerne til primo-medio oktober, 

da det er vigtigt, at strandengen er grundigt afgræsset ved vækstsæsonens slutning, 

således at græsset er lavt ved starten af den nye ynglesæson. Græsningen omkring 

loer og vandhuller kan om nødvendigt suppleres med en årlig slåning af vegetationen, 

når græsningen ophører omkring medio oktober. 

 

Tilskudsfodring bør som udgangspunkt undgås, idet dette vil medføre en uønsket eks-

tern tilførsel af næringsstoffer til de sårbare naturtyper. 

 

Om græsning generelt skal anføres, at den anvendte praksis altid ofte vil være et 

kompromis mellem naturmæssige interesser og hvad der rent landbrugsmæssigt kan 

lade sig gøre. En ikke-optimal græsning vil således langt være at foretrække for ingen 

græsning og en deraf følgende tilgroning af de fredede arealer. 

 

Slåning 

På enkelte arealer, der ønskes bevaret lysåbne, men som viser sig ikke at være vel-

egnede til græsning, kan evt. suppleres med slåning/slæt. Slæt bør foretages tidligst 

medio juli og skal udføres med klippende/skærende redskaber, som er skånsomme 

over for floraen, og den afslåede vegetation bør fjernes fra området. Også omkring 

loer, småsøer og saltpander, hvor vegetationen præges af højtvoksende arter som 

strand-kogleaks og tagrør, kan slæt/pletvis slåning være medvirkende til at undgå 

yderligere tilgroning.  

 

Rynket rose og de øvrige invasive arter (se fjernelse af uønsket vegetation) skal ligele-

des nævnes under vedvarende pleje, da sådanne fortsat findes i området, og da det of-

test kræver en vedvarende plejeindsats over flere år at komme dem til livs.   
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5.4. Plejeplanområder 

I plejeplanen anvendes 8 forskellige delområder, der behandles enkeltvis m.h.t. til ple-

jemålsætning, plejebehov m.m. Af praktiske grunde følger de 8 delområder samme 

benævnelse og nummerering som anvendes i fredningskendelsen og i Københavns 

Amt (2006), Figur 4. Flere af delområder er yderligere inddelt i mindre underområder, 

hvilket fremgår af gennemgangen og af oversigtskortet i Bilag 6. 

 

For hver delområde foretages 1) En vurdering af områdets eksisterende naturværdi, 

potentiale og plejebehov, 2) Formulering af målsætning, 3) Forslag til konkrete drifts- 

og plejetiltag. 

 

Plejebehovet er ikke lige stort i alle delområder, og også inden for hvert delområde er 

den foreslåede pleje mere eller mindre uopsættelige. I afsnit 6 gives, på tværs af del-

områdegrænser, en opsummering af forslagene samt en række overvejelse vedrø-

rende en overordnet prioritering af de foreslåede aktiviteter. 

 

 
 

Figur 4: Plejeplanens 8 delområder:1) Grønningen øst for Dragør By, 2) Dragørfortet, Kongelundsfortet og militær-
historiske anlæg, 3) Strandengene syd for Dragør By, 4) Strandengene fra Dragør Sydstrand til og med Søvang 
inkl. ”Hvidtjørnsarealet”, 5)   Aflandshage og Kofoeds Enge med strandvolde, 6) Kyst, strandenge og strandvolde 
udfor Sydvestpynten og Kongelunden, 7) Søterritoriet, 8) Dyrkede og/eller braklagte arealer. Flere af delområ-
derne er yderligere underinddelt i plejeområder, hvilket fremgår af teksten og Bilag 6.  
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5.4.1 Delområde 1: Grønningen øst for Dragør By 

 

 
Figur 5: Delområde 1 Grønningen øst for Dragør By. Foto fra 2015. 

 

Beskrivelse 

Området omfatter ca. 5 hektar ejet af Dragør Kommune. Området består af de åbne 

græsarealer mellem Dragør gamle bydel og den nye lystbådehavn (Figur 5). I området 

er inkluderet et trekantet areal mellem vejene Strandlinjen og Færgevej, der i fred-

ningskendelsen beskrives som sårbart. 

 

Grønningen er, bortset fra lidt bevoksning omkring nogle borde-bænkesæt ved hav-

nen, klippet helt kort som en græsplæne og rummer ingen anden vegetation af betyd-

ning. Enkelte arter af fugle som stær, hvid og gul vipstjert, af og til gæs og måger fou-

ragerer på græsarealerne. Også bl.a. mursejler og svaler anvender området til foura-

gering, men området vurderes samlet set at være af lille betydning for vilde dyr og 

planter. Det kan derfor anvendes til rekreative formål som byfester, markeder m.m.  

 

Vurdering 

Værdierne i området er landskabeligt og kulturelt betingede. Det er vigtigt at området 

fortsat holdes åbent således, at det er muligt at se Dragør by, havnen og havet fra stor 

afstand. Området indeholder ingen specielle biologiske værdier. I Fredningskendelsen 

udlægges dette område da også til mere intensive former for rekreativ udnyttelse dvs. 

byfester, markeder m.m. 
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Delområde 1. Udsigt mod nord over delområde 1, Grønningen, 2016. 

 

 
Delområde 1 Grønningen ved Dragør Lystbådehavn, 2016. 

 

Plejemålsætning 

At holde området åbent mellem byen og havnen, således at der er frit udsyn til både 

byen, vandet, Batterihøj og Dragørfortet. Da dele af området skal kunne benyttes til 

rekreative formål som byfester, markeder o. lign., bør området også fremover holdes 

som en slået græsplæne. 

 

Plejeforslag 

Plejemålsætningen er allerede opfyldt. Græsplænerne skal fremover fastholdes som 

åbne græsarealer og slås regelmæssigt som led i Dragør Kommunes almene vedlige-

holdelse af de grønne arealer. Derved undgås opvækst, der vil spærre for udsynet. 

Området må i henhold til Fredningskendelsen, i lighed med andre udyrkede områder, 

ikke gødskes eller sprøjtes. 
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5.4.2 Delområde 2: Dragørfortet, Kongelundsfortet og militærhistoriske anlæg 

 

 
Figur 6: Delområde 2a – 2c: Militærhistoriske anlæg. 

Beskrivelse 

Området omfatter 7,9 hektar fordelt på de militærhistoriske anlæg Dragørfortet (3,5 

hektar), Kongelundsfortet på (3,2 hektar) og ”andet”, herunder et mindre militærhisto-

risk anlæg ved Søvang (1,2 hektar), Figur 6. 

Dragørfortet (2a) er bygget som fort i 1910-14 og blev taget i brug i 1915. Fortet er i 

dag privatejet, men der er offentlig adgang til den nordvestlige del af fortet. Fortets ne-

derste bygningsdel er i dag restaurant og hotel. Fortets tag og skråninger er græs-

klædte og flere steder ses rester af fundamenter til tidligere tiders våbensystemer. 

Foran bygningen er der en åben plads afgrænset af stynede træer. Fortet anvendes i 

dag til rekreative formål og besøges af skoleklasse m.fl.  

 

Vegetationen er tidligere blevet slået eller brændt af for at bevare fortet lysåbent og 

synligt for offentligheden. Også afgræsning med får har fundet sted (Jørgen Jensen, 

pers. medd.). Der gror enkelte mindre buske flere steder på anlægget bl.a. hunderose 

og hvidtjørn, men langt hovedparten af anlægget er synligt, og der er tilsyneladende 

ikke forekomster af rynket rose eller andre invasive arter på fortet.  

 

Fortet er omkranset af en kanal der i dag er indrettet som havn for lystsejlere. 
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Dragørfortet, august 2016. 

 

 

 Kongelundsfortet, 2016. 

 

Høje ved Søvang, 2016.  
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Kongelundsfortet (2b) er bygget i samme periode som Dragørfortet. Fortet består af 

ydre græsklædte volde omgivet af en voldgrav. I fortets indre ligger bygninger og for-

skellige platforme og tårne. Kongelundsfortet ejes af Dragør Kommune, er åbent for 

offentligheden og har årligt mange besøgende. Fortet og dets omgivelser danner 

ramme for en række naturorienterede friluftsaktiviteter for Dragør Ungdomsskole. Ved 

indgangen står der en mindre informationstavle. På fortets arealer er der opstillet 

mange borde og bænke og fra platformene og tårnet øverst på fortet er der delvis ud-

sigt over strandengene og havet. 

 

Fortet var i 2006 (Københavns 2006) tilvokset med træer og buske, og udefra var det 

stort set ikke muligt at se fortet. Siden har Dragør Kommune gennemført en omfat-

tende rydning, og i dag er det atter muligt at se anlægget udefra.  

 

 

Kongelundsfortet i 2006 – tilgroet med buske og træer. 

 

Højene nord for Søvang (2c) er et mindre militærhistorisk anlæg, der består af flere 

små høje, der sandsynligviser batterihøje. Området er privatejet, og der er ikke offent-

lig adgang. Højene er græsbevoksede og delvis slåede. Der er opvækst af enkelte 

tjørn og andre buske, og desuden vokser almindelige urter som almindelig røllike, lod-

den dueurt, eng-brandbæger samt lidt brombær på højen. 

 

Vurdering 

I 2015 og 2016 ynglede 15-20 par digesvaler på Dragørfortet. Arten er i tilbagegang 

herhjemme og er nu omfattet af Artsfredningsbekendtgørelsen. Bortset fra dette synes 

fortet ikke at rumme væsentlige naturinteresser. 

 

Skarv, havterne, dværgterne og lille skallesluger, der er udpegningsarter for fuglebe-

skyttelsesområdet ses rastende og/eller fouragerende langs med kysten udfor fortet. 

 

Der er heller ingen egentlige naturinteresser tilknyttet Kongelundsfortet, men der yng-

ler almindeligt forekommende fugle på fortet og i voldgraven. I fredningskendelsen er 

der lagt vægt på fortets historiske og rekreative værdier, og på længere sigt ønskes 
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fortet anvendt til forskellige rekreative formål. De rekreative formål bør ikke være stø-

jende af hensyn til forekomsten af ynglefuglene på de tilstødende Kofoeds Enge.  

 

Højene ved Søvang har udelukkende historisk og kulturmæssig værdi og bør bevares 

i et åbent område med lav vegetation. 

 

Der er samlet set ikke registreret specielle naturmæssige værdier i områderne med de 

militærhistoriske anlæg, og derfor tilpasses plejemålsætningen udelukkende de histo-

riske og rekreative værdier. 

 

Plejemålsætning 

Dragørfortet, Kongelundsfortet og andre militærhistoriske anlæg skal bevares som så-

danne, idet forternes ydre, militærhistoriske karakter og landskabelige fremtræden 

skal bevares og respekteres. 

  

Plejeforslag 

Som nævnt er det væsentligt at forternes ydre, militærhistoriske karakter og landska-

belige fremtræden bevares.  

 

Forternes naturlige anvendelse har været beskyttelse, hvorfor et frit udsyn til alle sider 

har været nødvendigt, hvilket f.eks. også kan ses af gamle billeder af Kongelundsfor-

tet, hvor fortet ligger helt åbent uden opvækst af træer eller buske på eller omkring for-

tet.  

 

Forterne bør også fremover ligge frit fremme og kun med få vedplanter omkring 

Det er derfor nødvendigt at holde vegetationen lav og hindre vedplanter i at gro på an-

læggene idet deres rødder, udover at hindre udsynet, også kan ødelægge konstruktio-

nerne.  

 

Det vurderes, at græsvegetationen på Dragørfortet kan bevares uden slåning, men 

hvis det skulle vise sig at plantesamfundet ændres væsentligt, bør der indføres årlig 

slåning af græs- og urtevegetationen i september, når planterne har smidt deres frø. 

 

Det eksisterende vedligehold på Kongelundsfortet bør fortsætte, men der vurderes 

ikke at være behov for yderligere rydninger. 

 

På højene ved Søvang skal området med lav vegetation bevares og udvides. Det fore-

slås, at træer og buske fjernes, herunder også de plantede frugttræer. Eventuelt kan 

foretages en årlig (september) slåning af vegetationen for at bevare højene lysåbne. 
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5.4.3 Delområde 3: Strandenge syd for Dragør By 

 

 
Figur 7: Plejeområderne 3a-3d i delområde 3. Foto fra 2015. 

 

Beskrivelse 

Området omfatter samlet 11,6 hektar ejet af Dragør Kommune. Området er forholds-

vist varieret, idet det indeholder både helt bynære områder med parkeringsplads, 

græsarealer, en sø og en badestrand med net til strandvolley og adgang til badean-

stalt.  

 

Batterihøj, der er et fortidsminde fra Englandskrigen i 1807 og beskyttet efter Muse-

umsloven og Naturbeskyttelsesloven, ligger i den nordlige bynære del af området. Der 

findes desuden bebyggelse i området i form af ”andehuse” med ænder og gæs og en 

GJF hytte (Gabriel Jensen Ferieudflugter). Gæssene græsser oftest i området mellem 

Batterihøj, Fortet og andehusene. Andehusene og til dels GJF hytten er omgivet af bu-

ske og træer.  

 

Delområdet er i fredningskendelsen udlagt til ekstensive rekreative formål. 
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Området er delt i følgende mindre plejeområder, som kan ses på Figur 7.  

 

3a: Græsningsområdet – området mellem Batterihøj, Fortet og andehusene. 

3b: Batterihøj, andehusene, parkeringsplads samt GJF hytte og omkringliggende are-

aler inklusive stranden. 

3c: Cirkuspladsen. 

3d: Strandengen, inklusive lille, bynær sø (Batteribækken).  

 

Plejeområde 3a (græsningsområdet), der omfatter området mellem batterihøj, fortet 

og andehusene, i alt ca. 5,3 hektar, har en artsrig flora med karakteristiske planter 

som strand-karse, vand-pileurt, pastinak, gåsepotentil og kryb-hvene samt en lille be-

stand af pile-alant (Nielsen 2004). På område 3a går i dag en stor bestand af gæs, og 

ned mod stranden er en del rynket rose.  

 

Store dele af den lille sø (Batteribækken) i delområde 3d er dækket af rørsump, som 

sandsynligvis delvist stammer fra udplantede arter. Her er strand-kogleaks, kalmus og 

smalbladet dunhammer (Nielsen 2004). Søen er kunstigt anlagt og stammer forment-

lig fra en udvidelse af et tidligere vandhul. 

 

I 2006 blev søen oprenset med tilskud fra Københavns Amt, men søen fremstod i 

2016 atter temmelig tilgroet. 

 

Forekomsten af vilde fugle i delområde 3 er begrænset, men almindelige arter af små-

fugle som solsort, tornsanger, musvit, rødhals, gærdesmutte og grønirisk yngler i om-

rådets træ- og buskbevoksninger, og på græsarealer og strandenge raster arter som 

stær samt gul og hvid vipstjert 

 

 
Rynket rose i delområde 3a, 2016. 
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Udsigt over delområde 3a fra Batterihøj i delområde 3b mod Dragør Fortet, 2016. 

 

 
Uslået græsareal i delområde 3d, 2016. 

 

 
Batteribækken i delområde 3d, 2016. 
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Vurdering 

Det vurderes, at området primært er af rekreativ værdi og i ikke i sig selv indeholder 

store naturværdier, men udgør byens afgrænsning og gradvise overgang mod stran-

den og mod strandengen på Dragør Sydstrand. Området udlægges i fredningen til 

ekstensive rekreative formål, men kan undtagelsesvis efter tilladelse fra Dragør Kom-

mune udnyttes til større, lokale arrangementer. 

 

Plejemålsætning 

Området plejes i en mosaik, der stemmer overens med de formål, de enkelte delområ-

der har i dag, og som forventes at blive fastholdt fremover. Fælles for hele delområdet 

er, at områdets åbne karakter skal bevares. Plejemålsætningen tilpasses det enkelte 

delområde, men plejen vil overordnet bestå af 2 typer: 

 

 Arealer med intensiv rekreativ målsætning, hvor plejen bl.a. indbefatter regel-

mæssig slåning. 

 Arealer hvor naturtilstanden vurderes højest og hvor der kun slås en gang årligt, 

sensommer/efterår, for at holde området åbent og frit for buske og træer og 

for at sikre selvsåning.   

 

Plejeforslag 

I plejeområde 3a græsningsområdet – området mellem Batterihøj, Fortet og andehu-

sene er plejemålsætningen i det væsentligste allerede opfyldt. Området skal slås ma-

skinelt en gang årligt, således at uønsket træ- og buskvegetation holdes nede og om-

rådets åbne karakter bevares. Slåningen skal foregå efter vækstsæsonen, således at 

planterne har nået at sætte frø, og at selvsåning sikres. Ved fremtidige oprydninger på 

stranden fjernes det indsamlede materiale omgående. 

 

Der skal desuden være løbende fokus på at fjerne eventuel opvækst af invasive arter, 

herunder rynket rose i området. 

 

I plejeområde 3b Batterihøj, andehusene samt GJF hytte og omkringliggende arealer 

inklusive stranden er  

 

Gamle malerier fra området godtgør, at der ”altid” har været enkelte træer ved ”Wall-

øes Havn”, som arealet umiddelbart syd for andehusene hedder (Jørgen Jensen, 

pers. medd.), men det overordnede indtryk af arealet skal også fremover være lys-

åbent. 

 

Som vedvarende pleje skal området plejes relativt intensivt med regelmæssig slåning 

af græsarealerne i lighed med delområde 1. Dette for at holde Batterihøj fri for høj ve-

getation og for at sikre mulighed for udendørs aktiviteter, såsom boldspil ved GJF hyt-

ten. Græs- og gangarealer i området med andehusene slås ligeledes. Hegnet omkring 

andehusene kan gennemgås en gang årligt, hvor ny opvækst af træarter fjernes. 
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I plejeområde 3c cirkuspladsen er der ikke behov for førstegangspleje. Som vedva-

rende pleje skal området plejes relativt intensivt med regelmæssig slåning af græsare-

alerne i lighed med delområde 1. 
 

I plejeområde 3d strandengen er der ikke umiddelbart behov for førstegangspleje. En 

oprensning af det lille vandhul Batteribækken kan dog overvejes. 

 

Som vedligeholdende pleje skal området også fremover slås maskinelt mindst en 

gang årligt, således at uønsket træ- og buskvegetation holdes nede, og områdets 

åbne karakter bevares. Slåningen skal foregå efter vækstsæsonen (f.eks. september), 

da planterne på dette tidspunkt har nået at sætte frø, således at selvsåning sikres. 

 

5.4.4 Delområde 4: Strandenge Dragør Sydstrand – Søvang, inkl. ”Hvidtjørnsarealet” 

 

 

Figur 8: Plejeområderne 4a-4d i delområde 4. Foto fra 2015. 

Beskrivelse 

Delområdet omfatter området fra Dragør Sydstrand til og med stranden ved Søvang 

og inkluderer Hvidtjørnsarealet. Samlet omfatter delområdet 88,5 hektar ejet af Dragør 

Kommune. 

 

Delområdet er opdelt i 4 plejeområder, der i det følgende benævnes 4a Dragør Syd-

strand fra Dragør til Store Magleby Strandvej, 4b Hvidtjørnsarealet, 4c Søvangsbugten 

og 4d Stranden ved Søvang (Figur 8). 
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Plejeområde 4a omfatter strandsøer med strandrørsump, strandenge, strand og 

strandoverdrev. I den sydlige del af delområde 4a findes en mindre bebyggelse, re-

staurant Sylten, hvor der også er parkeringsplads og offentligt toilet. I området er der 

et omfattende stinet og cykelsti fra Dragør til Søvang, og området benyttes især til na-

turvandring og hundeluftning. Langs stien fra restaurant Sylten og ind mod den cen-

trale del af området er findes i 2016 mange spredte bevoksninger med rynket rose. 

 

I fredningskendelsen lægges op til, at området er egnet til og kan tåle et vist rekreativt 

tryk i form af bløde aktiviteter, og at adgangsforholdene generelt vil være uændrede. 

Det bemærkes endvidere, at området udlægges til naturmæssige formål, og at det 

skal benyttes, således at der tages størst muligt hensyn til dyr og planter. 

 

Siden Københavns Amt (2006) har Dragør Kommune etableret 3 indhegninger i områ-

dets vestlige ende, hvori der foretages afgræsning med får (Figur 9). Området sydvest 

for restaurant Sylten tjener bl.a. som et ”referenceområde”, hvor man kan følge den 

naturlige vegetationsudvikling på et mindre areal uden afgræsning. 

Centralt i plejeområde 4a ligger store strandsøer omkranset af strandrørsump. Syd for 

rørsumpene ligger stranden og nord for strandsøerne har området en mere overdrevs-

lignende karakter. Nærmest stranden er vegetationen domineret af marehalm, strand-

fladbælg og alm. kvik (Nielsen 2004). Der er ikke egentlig klitdannelse eller klitvegeta-

tion i området.  

 

 
Figur 9: De grønt skraverede områder angiver de områder, som afgræsses i dag. 
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Strandlagune i delområde 4a, sommeren 2016. Lagunerne er en del af udpegningsgrundlaget 
for habitatområde nr. 127. 

 

Rynket rose i delområde 4a, 2016. 

 

Strandsøerne i delområde 4a er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 

127, idet de er udpeget som den prioriterede marine naturtype 1150 * Kystlaguner og 

strandsøer. Prioriteret betyder her, at naturtypen er sjælden på europæisk plan, og at 

den danske stat derfor har et særligt beskyttelsesansvar for denne naturtype. 

 

Strandsøerne omkranses af rørsumpe og ugræssede enge, strandenge og arealer 

med karakter af overdrev. Området rummer bl.a. de relativt sjældne arter soløje-atlant, 

stilket kilebæger og har tidligere rummet en stor bestand af brændeskærm nord for 

søerne (Nielsen 2004). I strandsøerne yngler gråand, blishøne, rørsanger, kærsanger, 

rørspurv og sandsynligvis knopsvane, toppet-, gråstrubet- eller lille lappedykker. An-

dre arter kan forekomme, men der er hverken den store artsrigdom eller sjældne fug-

learter i plejeområdet. 

 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 47 / 79 

I den nordlige del af delområde 4a har man nord for den tværgående kanal tidligere 

ryddet for rynket rose. Syd for den tværgående kanal blev der lavet et forsøg med at 

indhegne et mindre område for at se, om det var muligt at få en opvækst af brænde-

skærm, indtil videre dog uden held (Hans Ole Andersen pers. medd. 2016). 

 

Plejeområde 4b, Hvidtjørnsarealet, er i botanisk henseende det mest interessante af 

plejeområderne, og der blev i 2015 fundet blomstrende brændeskærm i området nord 

for vejen.  

 

Arealet har været kreaturafgræsset af TAMU-center Storkøbenhavn (Træningsskolens 

Arbejdsmarkedsuddannelser) helt tilbage til slutningen af 1960erne, kombineret med 

maskinel slåning ca. hvert 4. år om vinteren i frostperioder (Jørgen Jensen, pers. 

medd.).   

 

I plejeplanen fra 2006 (Københavns Amt 2006) var det ønsket at få retableret Hvid-

tjørnsarealet, som det så ud i midten af 1980erne, hvor arealet fremtrådte som et 

åbent overdrev med savannepræg. Denne målsætning er i 2016 delvist opfyldt efter 

en markant rydning og flisning af hvidtjørn 3-4 år tidligere. Delområdet afgræsses i 

dag af såvel får som kreaturer, ligesom der er dele af området, der ikke aktuelt er un-

der afgræsning.  

 

Delområdet rummer artsrige overdrevssamfund, og der er registreret mere end hund-

rede plantearter på området. Blandt de mere sjældne arter kan nævnes: knude-firling, 

lav tidsel, brændeskærm, vand-ærenpris, stinkende krageklo og sandsynligvis skud af 

hartmans star (Nielsen 2004).  

 

 
En gangbro over kanalen ved Søndre Landevej forbinder det ”oprindelige Hvidtjørnsareal” med 
de kystnære arealer i delområde 4b.   
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Foto til venstre: Hvidtjørnsarealet i 2006, hvor arealet var ved at gro til. Foto til højre: samme 
areal i 2015, dvs. efter den massive rydning af hvidtjørn m.m. 

Delområde 4b. Hvidtjørnsarealet i 2006. 
 

 
Delområde 4b. Hvidtjørnsarealet i 2016. Udsigt over den nordvestlige del af Hvidtjørnsarealet. 
Arealet er i dag afgræsset af kvæg og får. 
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Figur 10: Græsning m.m. i delområde 4b: Det ”oprindelige hvidtjørnsareal” er markeret med blå 
grænse. Arealer med rød afgrænsning afgræsses af får. Den østlige del af det ”oprindelige hvid-
tjørnsareal” afgræsses af kreaturer. Arealet længst mod sydvest er ikke hegnet og afgræsses 
ikke. 

I den vestlige del af det ”oprindelige Hvidtjørnsareal nord for Søndre Strandvej”, af-

græsses arealerne af ca. 30 får (Figur 10). Området fremstår betydeligt mere lysåbent 

end før vegetationsrydningen, men vegetationen var i 2016 fortsat præget af høje ur-

ter, og rundt omkring sås mange nye individer af hvidtjørn, der dog bar præget af bid 

fra de græssende dyrene. Ud over hvidtjørn og græsser, er området domineret af 

mælkebøtte, stor nælde og brombær, men der findes også arter som djævelsbid, gul 

snerre og almindelig agermåne. 

 

I 2015 blev denne del af Hvidtjørnsarealet ikke afgræsset, men blev i december må-

ned slået maskinelt for at holde bestanden af hvidtjørn nede. Dette år blev om som-

meren registreret en større bestand af brændeskærm på arealet. I 2016 var arealet 

under afgræsning i slutningen af august, hvor brændeskærmen blomstrer, hvilket kan 

være årsag til, at arten ikke blev registreret på arealet, der dette år fremstod stort set 

uden blomstrende skærmplanter. Frøene for brændeskærm er dog med stor sandsyn-

lighed stadig til stede i jorden 

 

I den østlige del af det oprindelige Hvidtjørnsareal, nord for Søndre Strandvej, afgræs-

ses arealerne af kreaturer. Området er mere intensivt afgræsset end den vestlige del, 

men også her ses en del nye individer af hvidtjørn. Området er mere lysåbent og med 

lav vegetation, blandt andet blåtop, almindelig knopurt, almindelig kællingetand, gul 

snerre, trævlekrone og musevikke. 
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Området vest for det ”oprindelige Hvidtjørnsareal”, ligeledes nord for Søndre Strandvej, 

er ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven (Jf. Danmarks Miljøportal). En del af området 

afgræsses aktuelt af får (10-20 stk.). Generelt er området her stærkt præget af vedplan-

ter, og området er meget artsfattigt med en vegetation, der er domineret af græsser. 

Også på dette område findes der en del hvidtjørn. Øst herfor ligger et regnvandsbassin 

omkranset af tæt krat, der tjener som levested for mange småfugle. 

 

På Hvidtjørnsarealet nærmest stranden, dvs. syd for Søndre Strandvej, foretages 

længst mod vest ikke aktuelt afgræsning. Området bærer dog præg af tidligere at være 

afgræsset af får. Generelt er vegetationen domineret af græsser, og området er ret 

ujævnt og bakket. Der er i en feltundersøgelse foretaget af Orbicon i 2016 registreret 

omkring 30 arter på området f.eks. strand-engelskgræs, almindelig knopurt, strandvej-

bred og musevikke. Desuden er der på dette område også registreret flere nye hvid-

tjørnsplanter. 

 

Den østlige del af Hvidtjørnsarealet syd for Søndre Strandvej afgræsses af 17-20 får i 

to indhegninger. Generelt er hele dette område med meget lav vegetation, og med tør 

bund. I den ene ende er området domineret af Hvidtjørn, og vurderes at være i fare for 

at gro til med disse. Dog fremstår resten af arealet lysåbent, med lav vegetation. Om-

rådet er meget artsrigt, med omkring 40 registrerede arter under Orbicons feltundersø-

gelse i 2016. Af arter kan nævnes almindelig knopurt, gul snerre, tandbælg, strandvej-

bred, musevikke, harekløver og almindelig bakketidsel. Området er meget fladt, med en 

samling af vedplanter i det nordvestlige hjørne. 

 

Nielsen (2004) har registeret firben på arealet, antageligt skovfirben. Naturtypen i om-

rådet udelukker dog ikke, at der også kan være markfirben, som står opført på Habi-

tatdirektivets Bilag IV.  

 

Tårnby Kommune beretter i 2016 om, at der er store problemer med løse hunde på 

græsningsarealerne syd for Søndre Strandvej, på trods af, der ellers er en tydelig skilt-

ning. 

 

Nærmest stranden, syd for Søndre Strandvej og længst mod vest i delområdet ligger et 

lille stykke beskyttet natur, som ikke er hegnet og derfor heller ikke afgræsses. Området, 

der primært anvendes til forskellige rekreative formål, har flere af de samme arter som 

de øvrige områder nærmest vandet, dog er dette område meget tilgroet. Området bærer 

præg af ikke at være græsset og fremstår meget artsfattigt. Af arter kan nævnes stor 

nælde, rejnfan, gråbynke og strand-engelskgræs. Området er domineret af højtvok-

sende stauder og græsser. 

 

I hele delområdet området yngler hovedsageligt almindelige fuglearter som ringdue, 

musvit, blåmejse, rødstjert, tornsanger, gærdesanger, sanglærke og engpiber. Natter-

gal ynglede tidligere men synes nu forsvundet, sandsynligvis pga. rydning af krat og 

buske. I 2016 sås desuden grå fluesnapper og spurvehøg i området. 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 51 / 79 

Plejeområde 4c, dvs. områderne langs Søvangsbugten, er botanisk set mindre inte-

ressante. Området består af nogle strandsumpe med få bemærkelsesværdige arter, 

herunder strand-tusindgylden samt enkelte højere liggende græsområder med be-

voksninger af hvidtjørn. 

 

Det højere liggende område i Søvangsbugten er en terrænreguleret tidligere losse- og 

fyldplads. I forbindelse med færdigregulering i bugten i 1980erne gennemførtes en 

landskabsplan, der bl.a. skabte det kunstige bakkelandskab (kælkebakker m.m.) og 

den gennemgående sti mellem Dragør Sydstrand og Søvang (Jørgen Jensen, pers. 

medd.). I områdets nordlige del, umiddelbart nord for Hovedgrøftens udløb i Søvangs-

bugten ligger en lille bakke med fin udsigt nord over rørsumpen i delområdets nordøst-

lige ende, se foto. 

 

Området er så vidt vides aldrig blevet afgræsset, men et areal på ca. 18,7 hektar syd-

vest for Hovedgrøften blev i 2016 indhegnet, med henblik på fremtidig afgræsning af 

får (Figur 11). 

 

 
Figur 11: Indhegningen sydvest for Hovedgrøften, som i 2016 blev indhegnet med henblik på 
fremtidig afgræsning af får (vist med skravering).  

Den nye fåreindhegning har dog været udsat for hærværk, hvilket betyder, der ikke 

kunne iværksættes græsning dette år. Arealet med den nye indhegning fremstår til-

groet med mange frugttræer, canadisk og/eller sildig gyldenris samt endnu en invasiv 

art som japansk pileurt.  

 

Langs områdets vestlige grænse er anlagt en grussti, der anvendes til spadsereture, 

hundeluftning m.m. (se foto). 
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Grussti ved delområde 4c. Til venstre ses hegnet, der udsattes for hærværk, 2016.  

 

 

Japansk pileurt i plejeområde 4c, 2016. 
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Gyldenris i plejeområde 4c, 2016. 

 

Udsigt fra lille bakke nord for Hovedgrøften i delområde 4c – udsigt mod nordøst, 2016. 

 

Stranden ved Søvang, dvs. plejeområde 4d, er meget lavvandet og har visse beskyt-

tede steder tendens til strandsump af strandkogleaks og mælder (Nielsen 2004). Både 

de fugtige og de tørre zoner er ofte dominerede af alm. kvik. De fleste steder er stran-

den ganske smal og ind mod Søvang rejser der sig et mindre dige som værn mod 

oversvømmelser. Enkelte steder er der plantet havebuske og stauder.  

 

Cykelstien fra Dragør til Søvang forløber langs området, og stranden er ret befærdet. 

Det er dog muligt, at enkelte vade- eller vandfugle kan yngle i de små partier med 

strandsump. Vandrikse (2013-2014), vibe (2013), stor præstekrave (2010) og rødben 

(2013) har således ynglet eller forsøgt at yngle i området. Langs kysten ses ofte eder-

fugle med unger, og sanglærke og rørspurv yngler på strandengene. I tilknytning til 

buske og krat yngler almindelige småfugle, og enkelte par af nattergal (2013-2016). 

 

Rynket rose forekommer i området, bl.a. findes en ret massiv genopvækst efter et for-

søg på at bekæmpe arten ved et opholdsareal i områdets sydligste ende ved Søvang. 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 54 / 79 

 

 

Cykelsti ved Søvang, udsigt mod nordøst, 2016. 

 

 

Forsøg med at bekæmpe rynket rose i delområde 4d ved Søvang har medført massiv genop-

vækst, 2016. 

 

Vurdering 

Delområde 4 vurderes at rumme betydelige naturmæssige værdier. Der findes især 

botanisk interessante områder, der er artsrige og rummer sjældne arter. Det drejer sig 

først og fremmest om Hvidtjørnsarealet (plejeområde 4b) og nordsiden af strandlagu-

nerne (plejeområde 4a). Efter omfattende vegetationsrydninger og efterfølgende af-

græsning er Hvidtjørnsarealet ikke længere akut truet af tilgroning. Den aktuelle græs-

ningspraksis har dog ikke været til gavn for områdets lille og truede bestand af bræn-

deskærm, og meget tyder på, at det kan være vanskeligt både at opretholde det øn-

skede ”savannepræg” og beskytte brændeskærmen. 

 

Som området er i dag er det af begrænset værdi for andet end helt almindelige dan-

ske fuglearter, og der forekommer da heller ingen af de fuglearter der danner udpeg-

ningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Græsningen omkring strandlagunerne i 
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delområde 4a har dog med stor sandsynlighed gjort området mere attraktivt for vade-

fugle og sandsynligvis også flere arter af andefugle.  

 

I overensstemmelse med fredningens formål skal delområdet også fremover kunne 

anvendes til rekreative formål, hvilket gør, at f.eks. delområde 4d næppe rummer et 

større potentiale for forstyrrelsesfølsomme arter som f.eks. jordrugende vadefugle.  

 

Arealerne langs Søvangsbugten (delområde 4c) er under tilgroning med vedplanter og 

høje urter. Hvis denne tilgroning ikke standses eller begrænses, vil området i løbet af 

en årrække ændre karakter og blive mere lukket, end tilfældet er i dag. Også den inva-

sive art rynket rose findes i området ved Søvang. 

 

Plejemålsætning 

Plejeområde 4a Dragør Sydstrand skal tilgodese de eksisterende rekreative formål, og 

samtidig ønskes det, at der lægges vægt på de biologiske værdier, herunder den prio-

riterede habitatnaturtype kystlaguner og den flora og fauna, der knytter sig til disse. 

.  

Plejeområde 4b Hvidtjørnsarealet skal fastholdes som et lysåbent overdrevsområde 

med savannepræg, som det var i 1980’erne, hvilket vil tilgodese denne efterhånden 

sjældne naturtype samt tilgodese de sjældne planter, der forekommer eller har fore-

kommet i området. Samtidig skal også den på landsplan sjældne brændeskærm 

kunne trives i området.  

 

Plejeområde 4c områderne langs Søvangsbugten skal fremstå overvejende lysåbent 

for at bevare udsigten over havet fra områdets stisystemer. Dette medfører, at even-

tuel opvækst af hvidtjørn samt forekomst af den invasive arter, herunder rynket rose, 

skal begrænses. Delområdet skal dog også, for at bevare en vis variation i det fredede 

område, rumme uplejede og sumpede arealer, hvor småfugle og andre arter tilknyttet 

sådanne naturtyper kan trives. 

 

Plejeområde 4d stranden ved Søvang skal fortsat være badestrand som i dag. Stran-

den skal have et mere naturligt præg end i dag, og forvildede eller plantede stauder, 

havebuske samt eventuelle invasive arter skal fjernes.  

 

Plejeforslag 

En stor del af plejeområde 4a Dragør Sydstrand opfylder, med den nye græsning si-

den Københavns Amt (2006), allerede i dag i det væsentligste plejemålsætningen, 

men buske af rynket rose og evt. anden opvækst af invasive arter skal fjernes efter de 

generelle plejeforskrifter.  

 

Hovedparten af plejeområde 4b Hvidtjørnsarealet er i dag afgræsset. Det drejer sig 

bl.a. om det artsrige ”oprindelige Hvidtjørnsareal”. Arealet er i de senere år er afgræs-

set af får og kreaturer og er den vigtigste botaniske lokalitet i plejeplanområdet. 
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Den eksisterende afgræsning bør opretholdes og græsningstrykket eventuelt øges, da 

det ønskede savannepræg aktuelt kun er opnået i dele af området, herunder særligt 

mod øst (nord for Søndre Strandvej) og sydøst (syd for Søndre Strandvej).  

 

Med hensyn til at tilgodese den sjældne brændeskærm, vurderes det, at det ønskede 

savannepræg forudsætter et græsningstryk, der er for højt til, at arten kan klare sig på 

Hvidtjørnsarealet. Der er givetvis stadig frøpuljer i området, men hvis planterne ikke 

får lov til at sætte frø pga. græsning, vil de med tiden forsvinde eller miste deres spi-

ringsevne. Brændeskærm er flerårig, dog undertiden 2-årig, hvor den får lov at gen-

nemløbe sin udvikling under gunstige vilkår og uden at blive græsset for hårdt ned.  

 

Plejeområdet er opdelt i flere delparceller, hvilket giver gode muligheder for at regu-

lere græsningstrykket. 

 

Med en moderat afgræsning på den vestlige parcel af det oprindelige Hvidtjørnsareal, 

hvor afgræsningen ophører ca. 1. juli, kan arten nå at udvikle blomsterstande og sætte 

frø. Dette kan, evt. kombineret med en græsningspause hvert 3.-4. år. Græsningsop-

høret kan ske ved, at dyrene flyttes til en af de øvrige parceller i plejeområdet, f.eks. 

den østlige del af det oprindelige Hvidtjørnsareal eller ved, at der ca. 1. juli opsættes 

en ”mobil fold” omkring det område, hvor brændeskærmen blev fundet i 2015, og hvor 

man ønsker at bevare den, se Figur 12. 

 

En mere ekstensiv afgræsning, hvor dyrene flyttes helt ca. 1. juli vil dog med stor 

sandsynlighed ske på bekostning af ønsket om at sikre denne del af plejeområde med 

”savannepræg”. 

 

 
Figur 12:  Forslag til ca. placering af ”mobil fold” med brændeskærm på den vestlige del af det 
”oprindelige hvidtjørnsareal”. 
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I plejeområde 4c områderne langs Søvangsbugten, er der så vidt vides ikke registreret 

væsentlige naturværdier. Derfor plejes området først og fremmest af hensyn til rekrea-

tive interesser, dvs. ved at bevare områdets rekreative værdi, der bl.a. indebærer op-

retholdelse af stianlæg med god udsigt over bugten for gående og cyklende.  

 

I den sydvestlige del af plejeområde 4c vil opvæksten af hvidtjørn og andre træer og 

buske med tiden kunne hindre udsynet over vandet, hvis den nuværende udvikling 

fortsætter. Det bør derfor fortsat være en prioritet at få arealet afgræsset, men et alter-

nativ til den nuværende græsningsfold, hvor det er muligt at færdes kystnært udenfor 

folden kan overvejes. En forudgående pletvis rydning af krat og høje urter kan ligele-

des overvejes. 

 

Rørsumpen i den østlige del af plejeområde 4c foreslås bevaret som den er i dag af 

hensyn til den samlede landskabelige variation indenfor det fredede område. 

 

Invasive arter, herunder canadisk/sildig gyldenris skal bekæmpes i delområdet efter 

de generelle retningslinjer. 

 

Plejeområde 4d stranden ud for Søvang opfylder allerede i dag i det væsentligste ple-

jemålsætningen. Det er dog væsentligt, at beplantning fra haverne, der ligger meget 

tæt på vandet, ikke spreder sig ud over stranden, således at denne bevarer så meget 

naturligt præg som muligt.  

 

Invasive arter, herunder rynket rose skal også i dette delområde bekæmpes efter de 

generelle retningslinjer. 

 

5.4.5 Delområde 5: Aflandshage og Kofoeds Enge med strandvolde 

 

 
 
Figur 13: Delområde 5a-5d: Aflandshage og Kofoeds Enge med strandvolde. Foto fra 2015. 
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Beskrivelse 

Delområdet omfatter samlet 102,4 hektar strandeng, strandvolde, rørsump og enkelte 

mindre vandhuller på strækningen mellem Sydvestpynten og Søvang.  

 

Af praktiske grunde er delområdet inddelt i 4 mindre plejeområder (Figur 13), der i det 

følgende benævnes:  

 

5a: Kofoeds Enge 

5b: Den vestlige del af Aflandshage 

5c: Den østlige del af Aflandshage 

5d: Strandenge syd for skydebanerne ved Søvang  

 

Området ejes af Dragør Kommune (plejeområde 5a) og Forsvaret 5b-5d. 

 

Beskrivelse 

Plejeområde 5a (Kofoeds Enge) består af ca. 29 hektar store, sammenhængende are-

aler af græsset grønsvær og strandsumpe. Størsteparten er strandeng, men der er 

også strandoverdrev samt noget mere kulturpræget græsland i Kongelundsfortets syd-

lige omgivelser. Områderne er botanisk set artsrige og varierede, men rummer tilsyne-

ladende ikke de store sjældenheder (Nielsen 2004). 

 

Området syd for Kongelundsfortet, ud mod stranden, består af både strandvold, strand-

eng og strandsump. Generelt er der på strandvolden ved Kofoeds Enge en del planter 

af rynket rose, hvidtjørn mm. Flere steder er rynket rose forsøgt fjernet men er begyndt 

at vokse frem igen.  

 

Kofoeds Enge blev i 2016 afgræsset af ca. 48 kreaturer, inkl. kalve, og arealerne frem-

stod helt overvejende lysåbne og velafgræssede, uden megen opvækst og med til-

fredsstillende fugtighed i forhold til områdets ynglende fugle.  

 

Mest opvækst ses længst mod vest ved indgangen til området, umiddelbart indenfor 

lågen, hvor der vokser en del tjørn, brombær m.m. samt desuden en del japansk pile-

urt, der tilsyneladende har været forsøgt bekæmpet. Længere inde i området, især 

helt kystnært, findes desuden genopvækst af rynket rose, der ligeledes tilsyneladende 

har været forsøgt bekæmpet.  
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Japansk pileurt ved hegnet nær indgangen til Kofoeds Enge, 2016. 

 

 
Kofoeds Enge 2016: grænsen til Forsvarets arealer mod øst i plejeområde 5b, 2016. 



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 60 / 79 

 
Næringsrig strandvold ved Kofoeds Enge, 2016. 

 
Strandenge på Kofoeds Enge, 2016. 

 
Rynket rose på Kofoeds Enge, 2016. 
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En nordfra kommende kanal skærer igennem områdets centrale strandengsarealer. I 

år med meget høj vandstand og oversvømmelser på de bagvedliggende dyrkede are-

aler har kanalen været anvendt til at lede vandet fra de vandlidende arealer ud i havet. 

 

Umiddelbart syd for Kongelundsfortet findes et mindre areal med kulturpræget græs-

land med kun få overdrevsarter, samt spredte tornebuske af især tjørn. Selve fortets 

areal er kulturgræsland omkranset af en vold, hvorpå der vokser en del ældre buske, 

bl.a. hvidtjørn, hunde-rose, have-brombær, slåen og have-æble. 

 

Hele nordkanten af Kofoeds Enge er højtliggende gammelt græsland, der generelt er 

ret hårdt græsset, slidt og kulturpåvirket. Der er tale om strandoverdrev, der kan være 

blevet stedvis gødsket førhen – især ud for gården ”Strandlyst”. Lidt øst for denne 

gård ligger et mindre areal med engmyretuer, dog uden specielle plantearter (Nielsen 

2004).  

 

Det østlige område af Kofoeds Enge består af flotte artsrige strandenge, med over-

gange til strandsump. Generelt på strandengene er der registreret en del arter, herunder 

strand-engelskgræs, almindelig kællingetand, sandkryb og strand-vejbred. I Nielsen 

(2004) nævnes desuden en pæn bestand af store individer af smalbladet hareøre, 

strand-tusindgylden, liden tusindgylden og pæne bestande af udspilet star og stilk-

mælde.  

 

Nærmest havet findes et område med sandede strandvolde, der har afsnøret et par 

større strandsøer med rørsumpe bestående næsten udelukkende af strand-kogleaks. 

På selve strandvolden synes en større bevoksning af rynket rose at være under 

spredning efter forsøgt bekæmpelse. 

 

Ynglefuglene tæller bl.a. gråstrubet lappedykker (2015), lille lappedykker (2010), grå-

gås (2014), vibe (2016), stor præstekrave (2014), rødben (2016) klyde (2016), vand-

rikse (2015), havterne (2016) og dværgterne (2011). Dansende brushøns sås i 2012 

og 2015, og desuden yngler nattergal (2016) i områdets krat og buske. 

 

I strandsøerne er registreret grønbroget tudse, der er omfattet af Habitatdirektivets Bi-

lag IV. 

 

Det er året rundt tilladt at færdes på stien i områdets nordlige og højest beliggende 

områder, og mange besøgende anvender området til gåture og anden rekreativ brug. 

På de lavtliggende strandenge er der færdselsforbud i fuglenes yngletid, hvilket er vist 

med markeringspæle. 

 

Plejeområde 5b den vestlige del af Aflandshage ejes af militæret og består hovedsa-

geligt af ca. 14 hektar strandeng og strandrørsump. Enkelte steder findes desuden en 

lidt tørrere og mere ruderatagtig vegetation, bl.a. på de gamle strandvolde i områdets 
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nordende. Ved den botaniske kortlægning i 2004 fandtes ingen bemærkelsesværdige 

arter (Nielsen 2004). 

 

Plejeområdet adresseres ikke yderligere i plejeplanen, da det ejes af Forsvaret, der 

udarbejder egne drifts- og forvaltningsplaner for deres arealer. 

 

Plejeområde 5c: den østlige del af Aflandshage består af ca. 40 hektar strandeng med 

varierende fugtighedsforhold. Strandengen er ret artsfattig, dog med enkelte mere el-

ler mindre sjældne arter såsom spidshale, smalbladet hareøre, slangetunge og stilket 

kilebæger. Desuden er fundet langstilket havgræs i den store, vestlige strandsø. 

 

Mod nord findes partier med karakter af strandoverdrev og anden grønsvær på delvis 

kulturpåvirket terræn med jordvolde og tomter. Stedvis findes partier af rigtigt strand-

overdrev domineret af f.eks. engelskgræs og/eller alm. hvene (Nielsen 2004).   

 

Enkelte steder i områdets nordende findes en række gamle voldgravsagtige udgrav-

ninger nær ved jordvolden, hvoraf nogle stammer fra udgravninger til tidligere tiders 

forsvarsanlæg. Selve stranden består af en delvist afgræsset, sandet strandvold med 

bl.a. marehalm og strand-karse.  

 

Plejeområdet adresseres ikke yderligere i plejeplanen, da det ejes af Forsvaret, der 

udarbejder egne drifts- og forvaltningsplaner for deres arealer. 

 

Plejeområde 5d strandenge syd for skydebanerne ved Søvang består af ca. 17 hektar 

strandeng.  

 

Umiddelbart uden for Skydebanerne mod kystsiden ligger en dyb voldgrav omkranset 

af en rørsump bestående af tagrør og strand-kogleaks. Tilstødende denne findes en 

jordvold med gammel grønsvær og en fugtig lavning med en mosaik af overdrevs- og 

engplanter samt et lille temporært vandhul.  

 

Der er udsigt over området fra et nyt fugletårn, der er opstillet umiddelbart udenfor om-

rådet på et gammelt skydebaneområde. 

 

Plejeområdet adresseres ikke yderligere i plejeplanen, da det ejes af Forsvaret, der 

udarbejder egne drifts- og forvaltningsplaner for deres arealer. 

 

Vurdering 

Kofoeds Enge (plejeområde 5a) rummer allerede i dag store landskabelige og natur-

mæssige værdier og generelt tilfredsstillende vandstandsforhold, og den rekreative 

udnyttelse søges reguleret under udstrakt hensyntagen til fuglelivet. 
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Med de eksisterende naturværdier og rekreative udnyttelse, er det forventeligt, at for-

styrrelser fra besøgende, løse hunde m.m. gør, at naturen i området, herunder særligt 

jordrugende fugle, er under pres. 

 

Plejemålsætning 

Området skal helt overvejende fremstå som lysåben strandeng med den eksisterende 

lave vegetation, stort set uden vedplanter, samt de eksisterende naturlige vegetations-

zoner og åbne vandflader. De allerede gældende regler vedrørende færdsel i området 

skal fastholdes og tydeliggøres, bl.a. gennem hensigtsmæssig skiltning og markering 

af stier m.m. 

 

Plejeforslag 

I plejeområde 5a Kofoeds Enge er de eksisterende naturforhold med de udstrakte lys-

åbne og fugtige strandenge med naturlig kystdynamik nærmest ideelle, og de eneste 

relevante opmærksomhedspunkter vurderes at være bekæmpelse af invasive arter og 

regulering af færdsel. 

 

Der skal være vedvarende fokus på at vedligeholde hegn, skiltning og de markerings-

pæle, der viser, at man i fuglenes yngletid kun må færdes i de højtliggende randområ-

der, dvs. udenfor de egentlige strandengsarealer 

 

Der er siden den sidste plejeplan (Københavns Amt 2006) opsat en badebro, som 

markerer den sydlige grænse mellem Kofoeds Enge og området udfor Sydvestpynten, 

hvor det er tilladt at surfe året rundt. På de eksisterende skilte kan gøres opmærksom 

på dette. 

 

Desuden bør opmærksomheden henledes på de bestande af rynket rose og japansk 

pileurt, der synes at være under spredning på strandvolden. Disse bør fjernes som en 

del af plejen. 

 

Plejeområderne 5b, 5c og 5d omfattes som nævnt ikke af plejeplanen, da områderne 

ejes af Forsvaret, der udarbejder drifts- og forvaltningsplaner for egne arealer. 
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5.4.6 Delområde 6: Kyst, strandenge og strandvolde udfor Sydvestpynten og Kongelunden  

 

 
 
Figur 14: Delområde 6 ved Sydvestpynten og Kongelunden: 6a: Hestefælleden, 6b: Sydvest-
pynten. Foto fra 2015. 

Beskrivelse 

Delområdet omfatter de afgræssede arealer vest for Kongelunden (Hestefælleden) 

samt strandeng, strandvolde og laguner beliggende udfor Sydvestpynten og Konge-

lunden. Samlet omfatter delområdet ca. 51 hektar. 

 

Inden for delområdet opereres med 2 mindre plejeområder (Figur 14): plejeområde 6a 

(Hestefælleden), der ejes af Staten samt plejeområde 6b (Sydvestpynten), der ejes 

delvist af Dragør Kommune, delvist af Staten (Naturstyrelsen). 

 

Den nordlige del af Hestefælleden, der i 2016 blev afgræsset af heste, er en lysåben 

afgræsset strandeng med få vedplanter og med fugtige lavninger og enkelte steder 

med svagt udviklet strandoverdrev. I lavningerne findes en svagt udviklet rørsump af 

strand-kogleaks samt, nærmest skovbrynet, tagrør. Den sydlige Hestefælled fremstår 
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lidt mere tilgroet og næringsrig og kun med svagt saltpræg. Her vokser arter som kryb-

hvene, gåsepotentil og stedvist smalbladet kællingetand. Desuden findes en del høje 

urter, herunder gråbynke, stor nælde m.m. Området var hegnet i 2016, men tilsynela-

dende blev ikke foretaget afgræsning. 

 

På de afgræssede arealer på Hestefælleden yngler almindelige arter af engfugle som 

rødben, vibe, dobbeltbekkasin, sanglærke og engpiber. I 2016 sås en fouragerende 

lærkefalk på Hestefælleden, og ligeledes i 2016 er registreret grøn frø i området. 

 

Delområdets omgivelser er velbesøgte og udnyttes flittigt til rekreative formål, idet der 

bl.a. er forbindelse til Kongelunden og det regionale stinet til Vestamager. 

 

Hestefælleden administreres af Naturstyrelsen, der udarbejder en selvstændig drifts-

plan for området, hvorfor der ikke i forbindelse med nærværende rapport udarbejdes 

plejeforslag for området.  

 

 
Den nordlige del af Hestefælleden - afgræsset af heste i 2016. 

 
Fra Hestefælleden er der stiforbindelse til bl.a. Vestamager, 2016. 
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De åbne arealer omkring lagunerne på Sydvestpynten (6b) anvendes til mange rekreative for-
mål, 2016. 

Sydvestpynten (plejeområde 6b) består af yngre strandsøer omgivet af strandvolde og 

en smule strandrørsump. Sydvestpyntens nordvestligste strandsø er en lettere fersk-

vandspræget strandsø med kun lidt rørsump og stort set uden strandengsagtige omgi-

velser. Vandplanterne tæller bl.a. rørhinde, kransnålalger og vandkrans. Desuden fin-

des en bestand af grøn frø i området (2016). Der foretages tilsyneladende ingen an-

den pleje end måske lidt slåning/høslæt omkring de hyppigst anvendte opholdsarea-

ler. Området fremstår dog lysåbent og på ingen måde truet af tilgroning. 

 

I lagunerne på Sydvestpynten yngler eller har ynglet enkelte forholdsvis almindelige 

arter af vandfugle, bl.a. lille lappedykker (2011), toppet lappedykker (2014), gråstrubet 

lappedykker (2016), grågås (2015), gråand (2013), grønbenet rørhøne (2015), blis-

høne (2015) og vandrikse (2015). Vibe (2016), rødben (2014) og splitterne (2014) har 

ynglet eller forsøgt at yngle, og territoriehævdede rørdrum (2012) og rørhøg (2012) er 

registreret enkelte gange. Ederfugl ses ofte med unger langs kysten (2016), og i til-

knytning til områdets buske og krat har sjagger (2010) og nattergal (2014) ynglet. 

 

Desuden raster mange vandfugle i lagunerne og de tilstødende kystnære områder. 

 

Hele området anvendes flittigt til rekreative formål, og det er muligt for besøgende at 

færdes over hovedparten af arealerne. 

 

Foruden at være et yndet og lettilgængeligt udflugtsmål benyttet til gåture, hundeluft-

ning, cykling m.m., har Sydvestpynten i de senere år været benyttet af et større antal 

kitesurfere, der dyrker deres sport i farvandet vest for Kongelunden.  

 

Udfor Sydvestpynten er der en zone, hvor det er tilladt at kitesurfe året rundt, mens 

der både nord og syd for denne zone er forbud mod at kitesurfe i perioden 1. novem-

ber til 31. marts. 
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Vurdering 

Vurderingen omfatter kun Sydvestpynten, da Hestefælleden som nævnt sorterer un-

der Naturstyrelsens driftsplaner.  

 

Sydvestpynten vurderes at rumme en række biologiske værdier med bl.a. et stort po-

tentiale for ynglende og rastende fugle. Områdets beliggenhed og de eksisterende ad-

gangsforhold gør imidlertid, at det rekreative pres i dag er så markant, at kun få fugle i 

området må formodes at yngle med succes.  

 

I overensstemmelse med fredningens formål skal området dog også fremover kunne 

anvendes til rekreative formål, hvilket gør, at området næppe i praksis rummer et 

større potentiale for forstyrrelsesfølsomme arter.  

 

Plejemålsætning 

Området skal overvejende fremstå med lysåbent præg og rumme en lysåben vegeta-

tion og et fugleliv karakteristisk for kystnære naturtyper. Området skal også fremover 

anvendes til rekreative formål. Formidling og skiltning skal sikre, at dette sker under 

hensyntagen til de biologiske værdier.  

 

Plejeforslag 

Området opfylder allerede i dag i det væsentligste plejemålsætningen, men det skal 

sikres, at den rekreative udnyttelse sker under hensyntagen til de biologiske interes-

ser. Information vedrørende færdselsforhold, forhold vedrørende løse hunde samt op-

lysning om, hvor og hvornår kitesurfing er tilladt m.m., er således løbende opmærk-

somhedspunkter. Pleje ved slåning/høslæt på de hyppigst anvendte opholdsarealer 

kan overvejes. 

 

  

 
Området ud for Sydvestpynten anvendes flittigt til bl.a. kitesurfing. Foto fra 2006. 
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5.4.7 Delområde 7: Søterritoriet 

Delområdet består af havet mellem Kongelunden i vest og Dragør i øst, samlet 935 

hektar, dvs. at delområdet udgør hovedparten af det fredede kystområde på Sydama-

ger. Delområdet er i fredningen udlagt til naturmæssige formål. 

 

Inden for delområdet findes desuden en række sandrevler, der med jævnlige mellem-

rum opstår og forsvinder igen som følge af de dynamiske kystprocesser udfor Syda-

mager. Disse er overordentligt vigtige ynglesteder for vadefugle som strandskade, 

vibe, stor præstekrave, klyde samt havterne og dværgterne, hvilket er en væsentlig 

andel af de fuglearter, der ligger til grund for områdets status som fuglebeskyttelses-

område. 

 

Desuden er delområdet af meget stor betydning for rastende vade- og andefugle. 

Særligt mange rastende fugle findes i Søvang Bugten nord for Aflandshage, men også 

udfor Kongelunden raster regelmæssigt et større antal andefugle. 

 

Søterritoriet udnyttes også rekreativt af bl.a. lystsejlere, og i en årrække har også en 

gruppe kitesurfere anvendt området udfor Sydvestpynten.  

 

 

 
Delområde 7 Søterritoriet, 2016. 
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Vurdering 

Den del af de fredede område, der udgøres af søterritoriet, rummer meget væsentlige 

værdier. Bl.a. rummer delområdet væsentlige forekomster af rastende og ynglende 

fugle, heraf flere udpegningsarter for fuglebeskyttelsesområde nr. 111. De vigtigste 

områder på søterritoriet er havet udfor Kongelunden og Søvang Bugten samt de sand-

revler, der opstår som følge af de dynamiske kystprocesser.  

 

Plejemålsætning 

Delområde 7, søterritoriet, skal rumme yngle- og fourageringsbetingelser for klyde, 

dværgterne og havterne samt rastemuligheder for vade- og andefugle. Områdets frie 

og dynamiske kystprocesser, der er helt unikke for Øresundsregionen, skal også frem-

over kunne ske uhindret af menneskelig indgriben. 

 

Plejeforslag 

Alle plejeforslag i forbindelse med delområde 7, søterritoriet, relaterer sig til færdsels-

begrænsninger og publikumsinformation. 

 

Det væsentligste konflikter i forhold til kitesurfing og det stedlige fugleliv er siden Kø-

benhavns Amt (2006) blevet adresseret i Bekendtgørelse om Amager vildtreservat 

samt fredning af dele af søterritoriet (Retsinformation, 2012).  Markering af grænserne 

for, hvor kitesurfing er tilladt året rundt, i stil med badebroen omtalt under delområde 

5, vil gøre det lettere at erkende grænserne i terrænet. 

 

Færdsel på øer og holme i fuglenes yngletid må ikke finde sted, og såfremt dette af de 

to kommuner vurderes at udgøre et problem, bør der gennem tydelig skiltning gøres 

opmærksom på, at dette ikke er tilladt.  

 

5.4.8 Delområde 8: Dyrkede- og braklagte arealer bag strandengene 

 

Figur 15: Inddeling af delområde i 8 mindre plejeområder (8a-8d). 
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Beskrivelse 

Delområdet omfatter 144 hektar såvel dyrkede som braklagte arealer. Område 8b 

samt en del af område 8a er ejet af Forsvaret. De resterende områder er dels privat-

ejede og dels ejet af Dragør Kommune (Bilag 1). Af praktiske grunde er delområdet i 

det følgende underinddelt i 4 mindre plejeområder (Figur 15): 

 

 8a: Arealer ved Strandlyst.  

 8b: Dyrkede arealer og gammel skydebane ejet af Forsvaret.  

 8c: Dyrkede og braklagte arealer nord for Søvang.  

 8d: Privatejede braklagte arealer sydvest for Dragør. 

 

Arealerne bag strandengene består af mindre landbrugsarealer, græssede enge, 

brakmarker og udyrkede arealer, hvoraf dele er under tilgroning. Mellem landbrugs-

arealerne findes hegn af tjørn, poppel, pil og ask, hvoraf flere er nyplantede. Enkelte 

ældre poppel- og pilehegn har været stynede. 

 

Plejeområde 8a arealer ved Strandlyst ejes af Dragør Kommune, en enkelt privat, 

TAMU-centeret i Dragør, samt (den østligste parcel) af Forsvaret (Bilag 1). Området 

består af ca. 43 hektar dyrkede arealer, levende hegn og ekstensivt afgræssede area-

ler, hvoraf den militært ejede østligste parcel afgræsses af kreaturer. 

 

 

Delområde 8a ved TAMU Centeret – udsigt mod nord, 2016. 

   



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 71 / 79 

Plejeområde 8b: dyrkede arealer og gammel skydebane ejet af Forsvaret omfatter ca. 

68 hektar ejet af Forsvaret. 

 

Parcellen syd for de militære anlæg ved Skydebanevej dækkes af et tæt, ufremkom-

meligt krat. Arealerne omkring Aflandshagegård er under afgræsning, dyrket eller ud-

lagt med græs. Mod øst ligger militærets skydebaner og de tilhørende bygningskom-

plekser.  

 

Nærmest Søvang har Forsvaret, Naturstyrelsen og Dragør Kommune opnået enighed 

om at etablere en stiforbindelse, der forbinder den sydlige del af Søvang med Fælled-

vej i nord og desuden giver adgang til et fugletårn, hvad man kan nyde udsigten over 

den østlige del af Aflandshage. 

 

Da Forsvaret udarbejde drifts- og forvaltningsplaner for egne arealer, er plejeområdet 

ikke en del af denne plejeplan. 

 

 

Græsarealer vest for Aflandshagegård i plejeområde 8b, 2016. 

 

Gammelt skydebaneareal i den østlige del af plejeområde 8b, 2016.  



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 72 / 79 

Plejeområde 8c dyrkede og braklagte arealer nord for Søvang. Arealet omfatter i alt 

ca. 25 ha hhv. dyrkede og braklagte arealer.  

 

Et 3 ha store markområde nærmest Søvang er i dag braklagt og ejes af Dragør Kom-

mune. De resterende ca. 22 ha er privatejede arealer, hvoraf halvdelen af arealerne 

var i omdrift i 2015, og alle arealerne var i omdrift i 2014 (Miljøgis 2016).  

 

Delområde 8c omfatter blandt andet Hovedgrøften, der gennemskærer delområde 4 

inden udløbet i havet.  

 

 

Den østligste del af pleje område 8c set fra Hovedgrøften, 2016.  

 

Plejeområde 8d privatejede braklagte arealer sydvest for Dragør omfatter et ca. 6 hek-

tar braklagt område sydvest for Dragør By. Området, der ligger umiddelbart syd for 

bebyggelsen Kålmarken, er i privat eje.  

 

Vegetationen i området omfatter høje stride græsser, rørhvene m.m., lodden dueurt 

samt, helt kystnært, en bræmme af tagrør. Desuden ses rundt om på arealet en be-

gyndende opvækst af pil. 
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Delområde 8d – i baggrunden boligområdet Kålmarken, 2016. 

 

 

Delområde 8d – opvækst af pil, 2016. 

 

Om de dyrkede arealer hedder det generelt i fredningen, at de er medtaget ”hvor for-

bindelsen mellem kyst og bagland ønskes fastholdt som åbent landskab”. Det hedder 

endvidere, at det skal være muligt ved eventuelt ændret arealanvendelse at forbedre 

områdernes naturindhold gennem naturgenopretning. 

 

Vurdering 

Som det fremstår i dag, rummer delområde 8, de dyrkede og braklagte arealer, kun 

relativt få biologiske interesser. Det vurderes dog, at de dyrkede områder, under hen-

syntagen til såvel fredningens formål samt private og militære interesser, kan og bør 

indgå i en landskabelig sammenhæng med de syd for liggende strandengsarealer. 
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Generelt bør der også i årene fremover arbejdes hen imod, at de dyrkede arealer 

overgår til mere ekstensiv landbrugsdrift eller udvikler sig til mere naturprægede åbne 

arealer med mulighed for en vis rekreativ udnyttelse. 

 

Plejemålsætning 

Alle dyrkede arealer bør om muligt fremstå med lysåben karakter, således at der sik-

res en landskabelig sammenhæng til de kystnære strandenge, og udsigten fra baglan-

det ud over det fredede område bevares. Arealerne bør om muligt efterhånden overgå 

til ekstensiv drift (græsning). 

 

Plejeforslag 

Der bør arbejdes hen imod, at så stor en del af de dyrkede arealer som muligt frem-

over afgræsses.  

 

Kreaturer foretrækkes til vedvarende pleje, men alternativer som heste, får, evt. geder 

eller vekseldrift med forskellige dyr kan også overvejes, da hovedformålet er at bevare 

arealerne lysåbne og i landskabelig sammenhæng med strandengene. 

 

På mindre arealer, som f.eks. plejeområde 8d syd for Kålmarken foreslås en årlig ma-

skinel slåning vegetationen for at bevare udsynet over havet.  

 

Arealerne vil næppe kunne udvikle en egentlig strandengsvegetation, men vil med en 

passende pleje givetvis kunne fungere som yngle- og rastepladser for vadefugle og 

gæs.  



Plejeplan for kystområdet på Sydamager 2016-2021 

 75 / 79 

6. OPSUMMERING OG PRIORITERING AF PLEJEINDGREB 

 
Tabel 5: Skematisk oversigt over de stillede plejeforslag. Område 1: Grønningen øst for Dragør By. Område 2: 
Dragørfortet, Kongelundsfortet og militærhistoriske anlæg. Område 3: Strandengene syd for Dragør By (a: 
græsningsområdet – området mellem Batterihøj, Fortet og andehusene; b: Batterihøj, andehusene samt GJF 
hytte og omkringliggende arealer inklusiv stranden; c: Cirkuspladsen; d: Strandengen). Område 4: Stranden-
gene fra Dragør Sydstrand til og med Søvang inklusiv Hvidtjørnsarealet (a: Dragør Sydstrand; b: Hvidtjørns-
arealet; c: Områderne langs med Søvangsbugten; d: Stranden ved Søvang). Område 5: Aflandshage og Kofo-
eds Enge (a: Kofoeds Enge; b: ugræssede vestlige del af Aflandshage; c: græssede østlige del af Aflands-
hage; d: Strandenge syd for skydebanerne ved Søvang. Område 6: Kyst, strandenge og strandvolde ud for 
Sydvestpynten og Kongelunden (a: Hestefælleden, b: Sydvestpynten). Område 7: Søterritoriet. Område 8: 
Dyrkede arealer (a: dyrkede arealer ved Strandlyst; b: dyrkede arealer nord for Aflandshage; c: dyrkede area-
ler nord for Søvang; d: dyrkede arealer sydvest for Dragør. Plejeområderne 5b-5d ejes af Forsvaret, og pleje-
område 6a administreres af naturstyrelsen, der udarbejder drifts- og plejeplaner for egne arealer, hvorfor disse 
områder ikke er en del af plejeplanen. 

Delområde 1 2 3 4 5 6 7 8 

  a b c a b c d a b c d a b c d a b  a b c d 

Engangspleje              

 

   

 

  

Fjerne træer, 
buske og krat 

   √       √ √       

Fjerne uønsket 
urtevegetation 

          √ √       

Bekæmpe inva-
sive arter 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Reparation af 
hegn 

          √        

Etablering af 
”mobil fold” 

         √         

Vedvarende 
pleje 

                  

Græsning         √ √ √  √   √ √  

Fjerne træer, 
buske og krat 

                 √ 

Pleje af græs-
arealer 

√    √ √ √       √     

Slåning (sep-
tember)  

 √ √ √ √ √ √ √      √    √ 

Ekstensivering 
af landbrugsdrift 

               √ √ √ 

Bekæmpe inva-
sive arter 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Vedligehold af 
vandhuller 

       √           

Tiltag for bræn-
deskærm 

         √         

Formidling                   

Vedligehold in-
formationstavler 

        √ √ √ √ √ √ √    

Vedligehold af 
markeringer 

            √ √ √    

Vedligehold af 
stier m.m. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     
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I Tabel 5 er de stillede plejeforslag sammenstillet på kortfattet og skematisk form. I det 

følgende gøres en række overvejelser vedrørende hvilke plejetiltag, der er vigtigst at 

gennemføre for at leve op til fredningens formål. 

 

 Fredningsområdets største naturhistoriske interesser knytter sig til delområde 5 

(Aflandshage og Kofoeds Enge med strandvolde) og delområde 6 (Kyst, 

strandenge og strandvolde udfor Sydvestpynten og Kongelunden). Det er af 

afgørende vigtighed, at den eksisterende græsning på disse arealer fortsæt-

ter. 

 

 Information vedrørende færdsel er vigtig for at minimere konflikter mellem rekre-

ative og naturhistoriske interesser, herunder også vedligehold af skilte, marke-

ringspæle m.m. 

 

 En ekstensivering af landbrugsdriften, f.eks. ved etablering af græsning på de 

tilstødende dyrkede arealer vil bidrage til at skabe et større sammenhæn-

gende kystnært og lysåbent landskab og bidrage yderligere til at øge naturind-

holdet i hele det fredede område. 

 

 Søterritoriet, herunder de sandrevler, der med jævne mellemrum opstår og for-

svinder igen på søterritoriet er af afgørende betydning for en række af de fug-

learter, der indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 

111. Det bør derfor sikres, at disse områder bevares forstyrrelsesfrie i yngleti-

den. 

 

 Vedvarende pleje, dog med de foreslåede ændringer i forhold til brændeskærm, 

på Hvidtjørnsarealet bør gives en høj prioritet. Arealet er formentlig i botanisk 

henseende det vigtigste i det fredede område. 

 

 Arealerne ved Dragør Sydstrand og Sydvestpynten rummer sandsynligvis et 

vist potentiale for øget naturindhold. Det vurderes dog, at større ændringer på 

disse arealer, bortset fra de igangværende græsningsaktiviteter, kan være 

vanskelige at gennemføre uden konflikter med de rekreative interesser. 

 

 Den nye Fasanstien med har markant forbedret publikums oplevelsesmæs-

sige muligheder i det fredede område. 
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8. BILAG 

 

 
1. Bilag 1: Ejerforhold i det fredede område 

2. Bilag 2: Bevoksningstyper i det fredede område 

3. Bilag 3: §3 beskyttede arealer (naturbeskyttelsesloven) i det fredede område  

4. Bilag 4: Habitatnaturtyper (Natura 2000) i det fredede område 

5. Bilag 5: Ortofoto (2016) med ydre plangrænse 

6. Bilag 6: Plejeplanens delområder med underinddeling (plejeområder) 
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