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Naturpark Amagers kystlinie har en længde, 

der gør den til en gave for en storby, som 

orienterer sig mod vandet.

Kystlinien, som strækker sig fra Islands Brygge 

til Dragør, er 25 km. En ordentlig cyketur uden 

stoplys undervejs, men samtidig også en 

storslået række af forskellige naturscenarier, 

friluftsmuligheder og oplevelser, helt tæt op 

ad og midt i Hovedstaden.

Sætter man sig op på sin cykel i Nordhavn, 

så er man forbi Nivå når cyklen har tilbage-

lagt 25 km. Starter man i stedet cykelturen 

ved Hvidovre havn, så er man næsten nået 

til Køge, når cyklen har klaret 25 km. 

Naturen sætter rammerne for de muligheder, 

der er for nye initiativer i Naturpark Amager - 

det gælder også for kysten.

Vandet og adgangen hertil er en del af 

Hovedstadens fremtid.

Flere ned til og ud i vandet
Hovedstadens borgere, gæster og turister 

bør fremover i højere grad end i dag kunne 

komme helt ned til vandet, tage et bad om 

sommeren, eller lægge til med en kajak, kaste 

en fiskesnøre i vandet eller bare nyde udsynet.

Naturen og vandet i Naturpark Amager 

kan blive en form for medicin, som stilles til 

rådighed for borgerne med en helbredende 

virkning på såvel fysik som psyke.

I dag har vi en kystlinie, som er enestående 

med sit sus og havblik. Men der mang-

ler faciliteter og støttepunkter, som ville 

gøre det endnu mere attraktivt at lære 

den at kende, og give sig i kast med dens 

muligheder.

Stilhed og ro, som i dag findes ved kysten 

skal fortsat kunne opsøges. Der skal derfor 

både være mulighed for friluftsudfoldelse, 

forskellige former for leg og motion, og så 

den stille vandring, fuglekig og steder til at 

stoppe op og blive udfordret af naturen og 

dens foranderlighed. Naturen og hensynet 

til den skal derfor være i fokus i den videre 

udvikling af naturparken.

– suset og havblik, friluftsliv ved vandet.

Kysten

Flere steder langs Natur-
park Amagers kyst kan 
sæler opleves.
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Et af målene med den videre udvikling 

af Naturpark Amager er, at noget af den 

vitalitet som præger bylivet i dag ved 

Islands Brygge godt må brede sig videre 

ud langs Kalvebodløbet. Det skal være 

naturligt at fortsætte turen sydpå. Også 

eventuelt med en bro over havneløbet, 

som kan trække mange nye borgere, 

som bor i Valby, Vesterbro, Hvidovre og 

endnu længere vestpå over i Naturpark 

Amager.

Et udendørs svømmebassin kunne ligeledes 

være en mulighed at lægge ved kanten 

i naturparkens nordlige del. Det vil være 

en attraktion, men er det et rigtigt svar på 

ønsket om bedre rammer for motion, og en 

rigtig placering. Måske.

En udbygning af adgangsforholdene til 

naturparken og kyststrækningen, evt. med 

en ny og udbygget indgang ved motorvejs-

broen, kan også gøre det lettere for flere at 

komme ind i naturparken.

Hvordan får vi skabt andre faciliteter nær 

byen, som gør det mere attraktivt for borg-

ere, der normalt ikke bruger naturparkens 

kyststrækning som udflugtsmål, at komme 

til vandet. Og hvad kan være attraktivt, også 

om 10 – 20 år?

Er det sådan, at der skal være toilet – og 

omklædningsmuligheder, hvis vi tæt på 

byen vil have flere til at tage en svømme-

tur? Og hvordan kan et evt. nyt område 

for koloni haver spille tæt sammen med 

Foto Københavns Universitet

 Løbere ved Kalvebodløbet. Der 
er mange muligheder for at løbe 
sig en tur i Naturpark Amager.
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Udsigt fra Kongelundsfortet over Kofoeds 
Enge mod Køge Bugt. Naturen sætter 
spektakulære rammer for friluftslivet.
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aktiviteter langs havneløbet. Skal en del 

af denne kyststrækning have en egentlig 

trækaj, som gør det naturligt at slå sig ned, 

eller lave tai-chi med udsigt til havet og 

byens tårne – måske? Der kan også være 

plads til nye shelters – og vinterbadning.

Spørgsmålene er mange, men det er mulig-

hederne også.

Vandet – friluftslivet og støttepunkter
Friluftsliv er en foranderlig størrelse. Det at 

gå sig en tur, løbe, cykle og bade vil dog blive 

ved med at være en helt væsentlig del af 

vores udeliv – og et grundelement i motion, 

som giver øget sundhed. Men mange andre 

friluftsaktiviteter er foranderlige, følger 

moden eller bliver resultat af ny viden. De 

kræver ofte også brug af redskaber, for at 

kunne udføres, og ikke sjældent kommer der 

ligeledes en eller anden form for organisering 

med i udfoldelsen.

Derfor kan der være brug for steder langs 

kysten, hvor grejbanker og steder for frivillige 

og foreninger, som hjælper andre med at 

bruge naturen, kan holde til. Eller skal skole-

elever have mulighed for at tilbringe flere 

nætter ude ved kysten, så de kan opleve 

naturen og havets døgnrytme samtidig 

med, at de lever et friluftsliv, hvor de fanger 

deres mad i havet, finder spiselige urter, og 

dermed også får en ny læring.

Skal børn og unge komme tættere på 

naturen, kræver det ofte andre faciliteter at 

fremme dette, end det der skal til, når de 

sædvanlige brugere af naturen begiver sig 

på tur i den.

Det fordrer også inddragelse, samarbejde 

og dialog, hvis nye brugergrupper skal lære 

naturparken at kende, og ikke mindst bruge 

den og få glæde af den.

Når man er på den sydlige side af motor-

vejsbroen, så kan de tre fugletårne, der 

er dér i dag udbygges, så hvert fugletårn 

får sin egen profil/tema. Et kan have fokus 

på fuglelivet, et på vandet og havmiljøet 

og et være stedet, hvor man kan bruge 

God motion for børn og 
voksne langs kysten.
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kunstneriske udtryk til at forstærke oplevel-

sen og forståelsen af naturen.

I dag kan du ikke komme ned til vandet. Det 

vil måske blive en mulighed fremover. Hvert 

fugletårn kunne derfor have en pendant 

ude i selve vandet, hvorfra man kan bade, 

lægge til med sin kajak eller sejlbåd, fiske 

eller overnatte med vandet klukkende under 

sig i en shelter. Om sommeren kunne der 

være svømmeundervisning og oplæring i at 

dykke. Naturpark Amager vender sig mod 

vandet og havet. Det blå er en afgørende 

del af naturparken.

Nye friluftsmuligheder bør derfor opdyrkes - 

også med vandet som baggrund.

Fra Kongelunden til Dragør vil en ny 

badebro ved Kongelundsfortet bl. a give 

friluftslivet et yderligere løft, ligesom en 

naturcampingplads ved Søvang også kunne 

åbne op for nye muligheder i brugen af 

denne del af naturparken.

Den lange strækning
Strækningen, gennem København, Tårnby 

og Dragør kommuner, fra Islands Brygge 

over Kalvebod Fælled til Dragør Sydstrand 

kan ses, som én lang tur fra kysten i selve 

byens midte til kysten i det sydlige med det 

åbne vand og vidderne.

En oplevelsesrejse gennem et sammenhæng-

ende kystlandskab, hvor naturen langsomt 

bredes ud fra den tætte by, for at åbne sig 

helt mod havet sydpå. Men samtidig også 

en rejse gennem forskellige strækninger 

med hver sin identitet.

Disse forskelligheder er en præmis, som 

også giver rammerne for, hvordan vi konkret 

kan og vil skabe nye muligheder for brugen 

af den samlede kyststrækning.

Hvad skal der ske ?
Mulighederne langs Naturpark Amagers 

kyst er utallige. Derfor rejser det også en 

række spørgsmål, når der kigges fremad. 

Nogle af de centrale spørgsmål og over-

vejelser, som kan indgå i Tænketankens 

drøftelser er:

• Hvordan får vi gjort Naturpark Amagers 

kyst til et naturoplevelses- og aktivitets-

sted, som bliver kendt og brugt af endnu 

flere end i dag?

• Hvilke steder skal der åbnes op for mere 

direkte adgang til vandet?

• Er der behov for nye, større støttepunkter 

og faciliteter, som giver friluftslivet et ekstra 

løft?

• Hvordan kan det vandbaserede friluftsliv 

udvikles yderligere – og hvilke konkrete 

aktiviteter skal styrkes, så det sker?

• Hvilken rolle skal formidling og læring 

have i den videre udvikling af Kysten?

• Hvordan ser rammerne for et friluftsliv ved 

kysten ud, så det også er attraktivt for andre 

og nye brugere end dem, vi kender i dag – 

og hvad er redskaberne for at nå dertil?

Det er godt at snorkle ved 
Naturpark Amager.

Foto Naturstyrelsen
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Badebro ved Søvang. Kystlinien 
har meget forskellige udtryk i 
Naturpark Amager.
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