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NaturomrAdet Vestamager
Historie

Vestamager bcstAr i dag afet boligomrade. der udgor en bydel i
Tirnby Kommune samt et 2.500 ha stort naturomrAdc, der strek-
ker sig over bide Tdrnby og Kobenhavns kommunc.
Denne artikcl drejer sig alene om historien om naturomrAdet
Vestamager.

Inddemningcn afVestamager hang sammen med dc militerc ak-
tiviteter, der siden 1680 havde forcgaet pa en del af Amager FEI-
led. Da t-&llcdcn blev udskiftet i 1783 fik militerct stadfestet
retten til hovedparten afdet omride afAmager fElled, der ligger
syd for den nuvcrcnde Sjaellandbro.

MejlgArds F&llcd, syd ibr Sluscvcj i 1934. Foto: Svend Christof-
fersen. bedrc kcndt som "Stofl'ci'
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Det ovrige falledomrade og arcalet langs Amagers oprindelige
kystlinie l6 meget lavt og blev ofte oversvommet. Det blev defor
kun anvendt til gresningsomride for hestc og kreaturer indtil
midten afforrige irhundrede. Da man i slutningen af 1800-tallet
for alvor begyndte at opdyrke fellcden, var dcr forinden blevet
gravet afiiandingsgrofter og byggct digcr. Et pumpe-og digelav
overvigede afuandingon og fik ctablcrct vindmoller t i l  sammc
formAl.
Trods disse foranslaltningcr kunne man ikke lorhindre oversvom-
melser som I:eks pa arets sidstc dag i 1904.
Ijerom fortaeller Edvard IIanscn, Kalvcbodhoi.
"I1i sd vandet std forneden af det gartneri, der i dag kaldes Skan-
sen. Byens mend samledes elterhdnden, son man blev klar over
katastrofen. Alvoren slod pr@get i disse m@nds ansigter, og talen
gik om beboerne pd Ullerup Skansvej, og i Kongelunden og St.
Magleby Felled. Pd Raagaards jorder imod Kongelunden og ud
over St- Magleby Felled,gik bolgerne, som vi ellers ser dem i
slorn ved stranden. Vifk senere at yide, dt beboerne pA det over-
s.'tommede omrdde sad pd loferne. Der bler smag pa yandet og
det viste sig at have en mege! stor saltprocent. I.or St. Magleby
Felleds beboere bler del enfrygtelig ketastrofe. Ilrondene lob
fulde afsalnand, yarerne i kulerne bler odelagtfere steder, der
druknede mindre dyr sqnt harer i Kongelunden og piijorderne.
Det var store okonomiske ycerdier, der gik tabt. Jorderne blev
odelagt for flere fu. I hyerne llllenLp og T ommentp havde gltrde-
ne markjordelne atlalde tilbage pd. hlenyandet horde stAet hajt
ptt Ullertrp strandlceg. Llllerup Skytteforening hatde lrcr opfort et
nyt hus stdende pa pcele en alen oter gdrden. I det ene hjorne var
el skab i bt'vsthojde, hvor kmduonden opbevaredes, da man pd
den tid seh: lavede patroner. Det viste sii, at vandet hayde y@ret
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halwejs oppe i krudttonden. I ovrigt hang der.flere dr senere
tangrisker oppe i lr@erne i udkanten afskoven.
Da ford.ret kom, /ik man overhlik over skatleme , ag det yiste sig,
at det store so.lige inellen Lillefl4t Strancbej (t1u Frieslandsyej)
og Strandgdrdens jorder var gennenthnrdt
Sotliget blev senere pit sonnrcrcn udbedret red, al ulle byens be-
boere ned korebjer blet] tilsagl ned nateriale.

Icllodens sanclcclc, lctte joldef blcv ogsa benyttet t i l  dyrkning irl '
gulerodder og kartoller.
I-n anden vigtig udnyltelse afonrradet var kystens bcstand al tang
dcr blev anvendt som isoleringsnratcriale for gronsagskulerne.
llver by havdc sit tanglleg, og dcr var helt 1-ast0 rcglor for, hvornAf
og hvordan langan mattc henlcs. I | 850 ansogtc l0 gerd- og hus-
mand i Ullerup og Vibcrup kammcrherre og baron von Loven-
skjold om lov 1il at kore genncm Kongelunden ud til stranden elicr
tang. Lovcnskjold var holjlegermcster ved Det danske Landhus-
holdningssclskab, der dengang stod fbr Kongelundcn.
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I ansogningen understrcger de tangens betydning for amagerbru-
get, "Saavel som Gjodningsmiddel, da vi liggcr saa langt lia Kjo-
benhavn, som for derved at bgvare vore Gronsager om Vinteren
cr 1'ang i hoj Crad uundvarlig". De foftsatte bl.a. nled at skrive,
a1 den storsle m&ngde tang li bagved skoven.

Chrilles Ilanscn lbrlrller her om sine erfaringer Ined tangeni
Der har altid v.eret brug;for dtekkemateriale til bdde kdIktrler sont
urtekuler med andet indholdf.ek:. rodbeder, se eri, gulerodder.
Deltil Nar tang et udmerket middel til at holde i'ost pa afstdnd
p.g.a. sin konsistens, lLflig og alligevel t.et.
Lllletup har,de sit naturlige tangkeg p& Amagers testside ntod
Kah,eboderne fra Tttrnby kommunenes rydgrense til delingspunk-
tet wd Tommerup bys andel af Kahebodstanglceggel. UIlerup
peme karte til stranden afFrieslandsvej og ud pd tanglcegget.
Her blev det ilanddrerne tang hentet.
Tang til kulerne blev erstattet afplastic i 1960'erne.

InddlEmningen

Staten havde i 1930'erne planer om at inddeemmc et ca. 2500 ha.
stort omrade i Kalvcboderne som ct arbejdsJoshcdsprojekt. Det
vil le oge Amagcrs areal med 1/3. Det vat noglc 100 ar gamlc pla-
ner, der her blev tagel op igen. Arbejdsloshcdcn var stor i l)an-
mark i 1930'erne, og dcn steg fra 18 ti l  24% fra 1939 ti l  1940. Dcr
blcv ncdsat en kommission i 1934 og i marts 1939 vcdtog rigsda-
gcn lovcn om inddemning afVestamager. Alleredc i november
samme dr var arbejdct i gang. Formilct vcr ogsi at fd flyttet dc
miLit&re skydebaner pi Amager Fa:l lcd. der nu ld for tet pa dc be-
boede omrider. Man regnede med 40.000 arbcjdstimer for 400
mand besk@Itiget i hojsesonen.
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Inddaunrningsprojektct modte voldsom modstand fra fiskcrne i
omradct, dcr kiagede ovcr, at de godc l iskcrnuligheder for skrLtb-
bcr', dl og rejer hcrmcd lbrsvandt. Mandskabct pa inddetnningcn
1ik cftcr sigcnde mange gange scrvcrct iil i barakkernc. Mangc
borgcrc i I lvido\re og pi Amagcr lb gtcdc ogsi. at dcmningen
vil lc lbri irsagc oversvonlmelser.
Arbcidct var meget mandskabskrcr cncic- lbr sel\om man rirdedc
over kcdegravningsmaskincl og tipvognslokomotjvcr. \ 'ar der
stadig mcg0t del skullc udlores mccl skovl cllcr spade.Dcr sktrl lc
ti)rst anl&ggos et l3 km lang dicnning. dcr. gik fra slusen vcd
Sjacllandsbrocn ti l  Kongclunden. Jordcn herti l  f ik man l 'ra ud-
gravningcn af en sejlrondc l i l  Sydhavnen. Dereftcr skulle on]rl idct
inclcnlir l digcl afVrindes vcd hiclp ai 2 pumpestationer og noglc

Inddirnrningcn er nu i i 'uld gang hcr i l9.lt)
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Arbejdet blev besverliggiort p.g.a. krigen og den dermed folgende
mangel pa brendstofog maskineri. Men byggeriet var stort set
f€rdig i efteraret 1944. Det meste afdet inddemmede omrdde 16
mellcm 0-4 m under havets overflade. som skulle afvandes og
opryldes. Dene arbcjde var forst ferdig i 195 5, aret efter tog mili-
teret Vestamager i biug som ovelsesomride.
I 1952 blev hele det inddammede areal udlagt til vildtrcseruat
med adgangsforbud og regulering afjagten med bl.a. liedning af
svomme- og vadefugle

Under beseltelser opstillede fyskerne iovrigt lyskastere ved omrA-
det, satte t€ndte rode staldlygler omkring Ugandavejs nordlige
ende og atlrapper aftyske fly for at narre de engelske flyvere.
Efter sigende gik englendeme ikke i felden, men nedkastede
sandsrkke med besked om at man ikke brugte rigtige bumber til
lege(oj. Jytte Ropke husker denne Lid:
" Da krigen kom i I 940, blev vi overflojet af de tyske maskinel pA
yej til Norge. Vi kanne hore, at de song i Jlyene. Da der senere
blev luJialarm, sad vi ude i groften med gryder pd hovedet."

Folkets naturomdde

I 1970'eme blev det inddemmede onrade Abnet I gang om aret pa
Kristi Himmelfartsdag. Mange borgere benyttede dcnne lejlighed
til at nyde d€tte nu nalurskonne omrade enlen til fods eller pa cy-
kel.
Naturen havde siden inddemningen leet lov til at udfoldc sig frit
neesten udon nogen form for naturpleje i modsa.tning til f.eks. par-
ker der ogsa cr menneskeskabt natur.
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I 1980'erne blev det almindeligt kcndl. at militarret ville romme
arealerne, og mange godc kefter blev sat ind for at legge planer
for omradets fremtid.
Den 24..juni 1984 blev store delc afomradet off!ntligt ti lgenge-
iig, undtaget var et reservat pa sydspidscn og markcr€de omrader,
hvor der stadig kan llndes rester af militerets granater.
Omradet varetages i dag afJegersborg Skovdistrikt og horer un-
dcr Miljoministeriet.
Kreaturer og heste er igen kommet pA gr?es pa del Vestamager.

Pa Vestamager er der rige mulighedcr lbr at nydc naturen til fods
eller oA cykel. 1978 .|oto: Erik Marker K.T.Postcn
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I 1992 blev Tamby Kommunes naturskole indviet, og hertil kom-
mer i ar endnu en skole for Kobelhavns Kommune samt en ud-
sliliingsbygning, der indvies her i maj med er stor samling ud-
stoppede fugle.
I lokalplan 77 ( 1994) fra Tamby Kommune, der omhandler na-
turcantret beskrives omradet saledesi
l/estamager fremtrceder i dag somvidtstrake, flade strandengs-
og ovirdrevsarealer under sra rA Iilgraning.
Den gamle kystlinie kanvisse steder anes som en svagforhojning
i terrcenet. De snorlige veje er sammen med de talrige kana
I e r/gr ojl e r d o mi ner ende I ands ka b s e le mente r.
I sydvest ligger den layyandede "Klydeso", der er et vlgtigt inter-
nationalt fourage- og rasteomride for bl.a. fugle pd trek, og som
derfor er afspcerret for offentligheden. Omritdet blet i 1983 udpe-
get til EF-fugle bes lqtte ls es omrAde.
Generelt er hele Vestamager et rigtigl botanisk omrAde og en
vcerdifuld ynglelokalitet far Jlere sjeldne paddearter.

Der er saledes alt mulig grund til at nyde naturen pa Vestamager
enten til fods eller pa cykel. Tarnby Kommune stiller gratis cykler
til ridighed ved indgangen til omradet ved Finderupvej. ller kan
man endvidere lh brochuren over omrAdet fra Skov- og Natursty-
relsen: "Vandreture i statsskovcne. Kalvebod Faelled og Koklap-
pcrne Vestamager" med turforslag.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ IO
2770 KASTRUP
TLF.32 46 0s 45

AeNntcstlo:
MANDAG 16.20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pd Kastrupgdrdsaml ingen :
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pd Plydsen, Amager Standvej 350:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenilen.
Abent: Lordag og sondag l3-16


