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Natura 2000 område nr. 143 Vestamager og havet syd for  

Områdebeskrivelse 

Vestamager og havet syd for er habitatområde H127 Fuglebeskyttelsesområde F111 og omfat-
ter et 6179 ha stort område heraf 1856 ha inddæmmet fladvandsomsråde med strandeng, 
strandoverdrev og rørsump. Området er gammelt militærareal og har derfor udviklet sig stort 
set uberørt af rekreative interesser og kulturpåvirkninger. Det har bevirket, at lokaliteten tje-
ner som refugium for arter, som ellers for manges vedkommende ville være helt eller delvis 
forsvundet fra denne del af landet. 

Området er gennemskåret af flere kanaler og der findes flere søer spredt i området. Størstede-
len af landområdet er strandeng og laguner, men der findes også træbevoksede arealer og 
mindre skove på de inddæmmede arealer. 

Store dele af Vestamager er fredet. Der er offentlig adgang til det meste af området bortset fra 
enkelte sårbare lokaliteter som sandøen og vildtreservatet på Forsvarets arealer ved Af-
landshage. 

 

Vigtigste naturværdier 

Vestamager og havet syd for har international betydning som fuglelokalitet og er udpeget som 
et nationalt, biologisk interesseområde. Lokaliteten er derudover et særdeles vigtigt rasteom-
råde for rovfugle og er Danmarks vigtigste lokalitet for overvintrende lille skallesluger. 

Sandbanker med vedvarende dække af lavvandet havvand findes over stort set hele den mari-
ne del af habitatområdet. Dog sker der på dele af kysten syd for Dragør samt ved Kofoeds En-
ge og Vestpynten sedimenttransport som danner strandholme og strandøer og mellem disse 
opstår strandlaguner og strandsøer. Dette er en vedvarende proces og den konstante ændring 
af landskabet det medfører, har betydning for terner, klyder og andre arter som yngler på 
småøerne, der er fri for rovdyr som f.eks. ræve og mink. 

Strandengsarealet er sammen med 8 andre naturtyper er på udpegningsgrundlaget. Stran-
dengsarealet udgør mere 1400 ha. Strandengsarealet indeholder mange sjældne planter, som 
blandt andet blå iris, øresunds-hønsetarm og brændeskærm. Derudover findes flere orkidéar-
ter som maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. 

 

Trusler mod områdets naturværdier 

Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod 
udpegningsgrundlaget er registreret. 

Nogle af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af 
atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Flere steder er der problemer som følge af til-
groning pga. manglende afgræsning ligesom invasive arter kan blive en trussel for naturværdi-
erne flere steder i området. 

 

Målsætning og indsats 

Den overordnede målsætning for området er, at lavvandet syd for Vestamager har en god 
vandkvalitet og bliver et godt levested både for internationalt vigtige forekomster af trækken-
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de vandfugle som grågås og troldand og for ynglefugle på udpegningsgrundlaget, særligt de 
truede arter dværgterne, mosehornugle og plettet rørvagtel.  

Strandengene, og de øvrige lysåbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand.  
Det sikres, at der for ynglefuglene er ynglelokaliteter med den rette pleje og uforstyrrethed. 

 

Indsats 

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 

Indsats Stort  
omfang 

Mindre  
omfang 

Undersø-
ges nær-

mere 

Ikke  
anvendt 

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst 
Herunder bekæmpelse af invasive arter 

X    

Forbedring af hydrologi 
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger 

X    

Ekstensiv drift 
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm. 

X    

Sikring af arealer 
Sikring af natur der ikke pt. er beskyttet 
(fx stenrev og skovnatur) 

   X 

Reducere forstyrrelser 
Fx færdsel, sejlads og jagt 

   X 

Forbedring/sikring af levesteder 
Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer 
 eller større fouragerings- eller yngleområder  

 X   

 

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved 
rydning af opvækst og drift (græsning) af naturtyperne samt gennemføre en indsats over for 
invasive plantearter. For nogen vandafhængige naturtyper vil det desuden være afgørende at 
sikre en forbedret hydrologi, ligesom der skal sikres gode levesteder for f.eks. plettet rørvag-
tel, klyde, almindelig ryle, havterne, dværgterne, mose-hornugle samt lille skallesluger.  

Endelig udføres en særlig indsats for truede arter ved at sikre optimale levesteder for rørvag-
tel, dværgterne og mosehornugle  
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