
 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med 

Naturkortlægning på delområder af 

Amager Fælled 

Rapport til Københavns kommune 

August 2018  
 

 

 

 

 

Bilag 4



Naturkortlægning på delområder af 
Amager Fælled 

Rapport til Københavns kommune 

August 2018  
 

 

Udarbejdet af: Hans Ohrt med bidrag fra: 

Rambøll: Nikolaj Correll, Martin Kielland 

Natur 360: Anders Michaelsen, Johanne Bak, Lars Andersen, Lars Thomas 

Tidal Consult: Lars Maltha Rasmussen 

 Kontrolleret af: Nikolaj Correll, Martin Kielland, Anders Michaelsen 

Godkendt af: Mads Ventzel 

Dato: 16.08.2018 

Version: 6 

Projekt nr.: 1009468 
 
 
 
 



Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled  

 

 

0 SAMMENFATNING 

Københavns kommune har opgivet at etablere boligbebyggelsen Ørestad Fælled Kvarter på Amager 

Følled. MOE har for Københavns kommune foretaget en kortlægning af naturforhold inden for 5 an-

dre områder på Amager Fælled, som led i kommunens undersøgelse og vurdering af alternative 

mulighederne for etablering af boligbyggeri til 5.000 beboere. De fem byggefelter er udvalgt af 

kommunen og fremgår af nedenstående Fig. A. 

 

 
Fig. A De 5 byggefelter på Amager Fælled betegnes hh. AF-NVN (grøn), AF-NVS (Lilla), AF-NØV (Gul), AF-
NØS (orange) og AF-S (blå). 

Undersøgelsen er udført i maj – juni 2018 og har omfattet gennemgang af områdernes anvendelse, 

arealmæssige bindinger, tidligere undersøgelser samt udførelse af en opdateret kortlægning. Den 

opdaterede kortlægning har været mere detaljeret end tidligere undersøgelser inden for de 5 byg-

gefelter, og har fokuseret på områdernes historiske anvendelse, naturtyper, naturtilstand samt be-

skyttede og sjældne arter af dyr og planter. Da undersøgelsen kun dækker en del af sommersæso-

nen, og perioden tilmed har været usædvanlig tør, er endvidere inddraget data fra de senere års 

undersøgelser og registreringer, herunder data fra Amager Fælleds Venner. Samlet set foreligger er 

derfor fremskaffet et mere omfattende og detaljeret datagrundlag om naturforholdene i de 5 byg-

gefelter i forhold til tidligere undersøgelser. 

 

Størstedelen af de to nordvestlige byggefelter har historisk været anvendt til militære skydebaner, 

som efterfølgende er udjævnet og delvist tilført fyldjord i begyndelsen af 1970’erne. Store dele af 

de to nordøstlige byggefelter er opfyldt i begyndelsen af 1970’erne, men der findes også store dele 

med oprindeligt terræn, som dog er mere eller mindre forstyrret. Det sydlige byggefelt har været 

anvendt til losseplads, der blev afsluttet og afdækket med jord i 1975, og efterfølgende er der i 

2002 – 2010 påfyldt jord på store dele af arealet. 

 

Naturen i de nordlige byggefelter har stort set udviklet sig uberørt – bortset fra enkelte plejetiltag 

og den landskabelige kanal – siden 1970’erne, mens det sydlige byggefelt i store træk kun har 
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henligget siden 2010. Dette betinger at der i de nordlige byggefelter har udviklet sig en varieret og 

til dels uberørt natur, mens naturen i det sydlige byggefelt er mere forstyrret, men med potentiale 

til at udvikle sig i retning af en mere uforstyrret tilstand.  

 

De to nordvestlige byggefelter samt det sydlige byggefelt er fredet mod bl.a. bebyggelse, mens de 

to nordøstlige byggefelter indgår i Ørestadsarealet som naturområder der ikke må bebygges. 

 

I de nordlige byggefelter udgøres naturen af en mosaik af moser, overdrev, småsøer, krat samt 

mere eller mindre urørt skov. 70 – 80 % af arealet udgøres af naturtyper der er omfattet af natur-

beskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper (mose, overdrev og sø / vandhul). Der er i alle 

byggefelter fundet fredede arter af orkideer, padder og krybdyr, samt sjældne arter af insekter, og 

i de to østlige byggefelter er der også registreret arter af padder omfattet af habitatdirektivets bilag 

IV om strengt beskyttede arter.  

 

Det sydlige byggefelt biologisk udgøres primært af en ruderat flora, samt to mindre kratområder 

præget af invasive plantearter. Kun 4 % af arealet udgøres af naturtyper der er omfattet af natur-

beskyttelseslovens § 3. Der er fundet fredede arter af padder og krybdyr, og sjældne insekter på 

området, men ingen orkidéer.  

 

På baggrund af kortlægningen af terrænets oprindelighed (kontinuitet), naturtyper, naturtilstand 

og forekomst af værdifulde arter har MOE udarbejdet et sammenfattende indeks over den relative 

naturmæssige værdi af delområderne inden for hvert byggefelt. Resultatet ses på Fig. B nedenfor.  

Figuren afspejler at det sydlige byggefelt har en ringere naturværdi i forhold til de nordlige bygge-

felter, mens delområderne inden for de nordlige byggefelter generelt har moderat eller højere na-

turværdi. Det vurderes at naturværdien er et brugbart redskab ved prioritering af områderne i for-

hold til boligbebyggelse.   

 

Da arealet af det sydlige byggefelt er dobbelt så stort som de øvrige byggefelter, vil der ved plan-

lægning af eventuel boligbebyggelse i større grad kunne tages hensyn til de biologiske værdier, der 

trods alt findes i området. Det vurderes derfor at det sydlige byggefelt er bedst egnet til planlæg-

ning af boligbebyggelse ud fra en naturmæssig betragtning.  

  

Ved planlægning af boligbebyggelse er det desuden vigtigt at inddrage plads og sammenhæng med 

naboarealer. Større sammenhængende naturområder er vigtige. Bliver Amager Fælled splittet op af 

byggeri, vil det ikke kun påvirke det areal der bebygges, men også de omkringliggende arealer. 
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Fig. B Sammenfattende naturværdi indenfor de 5 byggefelter vurderet ud fra undersøgelsen i 

2018. 
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1 INDLEDNING 

Københavns kommune er i færd med at undersøge alternative muligheder til den nu opgivne be-

byggelse Ørestad Fælled kvarter, og har foreløbigt udvalgt 5 mulige områder andre steder på Ama-

ger Fælled, hvor mulighederne for etablering af boligbyggeri til 5.000 beboere skal undersøges og 

vurderes nærmere. Som led i dette arbejde har Københavns kommune anmodet MOE om at fore-

tage en undersøgelse af de naturmæssige værdier inden for de 5 udpegede byggefelter. 

 

 
Figur 1  De 5 byggefelter på Amager Fælled, betegner hh. AF-NVN (grøn), AF-NVS (Lilla), AF-NØV (Gul), AF-
NØS (orange) og AF-S (blå). 

1.1 Generelt om undersøgelsen 

Amager Fælled har været genstand for flere undersøgelser i de senere år, og der foreligger en 

række rapporter, som beskriver udvalgte elementer af naturtilstanden og naturens kvalitet. Under-

søgelserne er foretaget med vekslende grundighed og opløsning, og er ikke specifikt målrettet de 5 

udvalgte byggefelter. Endvidere er de seneste undersøgelser foretaget i 2015 /22/.  

 

En række privatpersoner, herunder interessegruppen Amager Fælleds Venner, har siden 2016 

meldt om fund af særligt interessante arter, og har bragt naturværdierne på Amager Fælled i fokus 

i relation til et kommende byggeri af boliger. 

 

Københavns kommune vurderer derfor, at der er behov for en mere målrettet og præcis beskri-

velse af naturværdierne inden for de 5 byggefelter, baseret på dels de tidligere undersøgelser og 

senere observationer, dels en supplerende undersøgelse af den aktuelle naturtilstand i de speci-

fikke byggefelter. 

 

Undersøgelserne er derfor dels baseret på en gennemgang af de historiske observationer, dels en 

supplerende undersøgelse i 2018. 
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1.2 Formål 

Formålet med undersøgelsen er at udarbejde et detaljeret og opdateret estimat af naturtilstanden 

inden for 5 byggefelter udpeget af kommunen.  
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2 AMAGER FÆLLEDS HISTORISKE ANVENDELSE 

Der er indledningsvist foretaget en kortlægning af områdernes historiske anvendelse. Den historiske 

anvendelse danner grundlaget for de naturforhold, der registreres på området i dag. Den historiske 

gennemgang af arealanvendelsen er baseret på en række tidligere rapporter /10//12//11/, gennem-

gang af historiske kort samt flyfotos fra Det Kgl. Bibliotek /6/ og Danmarks Miljøportal (www.areail-

info.dk). 

 

I det følgende gives en samlet beskrivelse af udviklingen på den nordlige og sydlige del af Amager 

Fælled. Arealanvendelsen er nærmere beskrevet for de enkelte byggefelter i de efterfølgende kapit-

ler. 

2.1 Før år 1900. Den oprindelige kyst og militær skydeplads 

 

 
Figur 2 Plantholm og den nordvestlige del af Amagers historiske kystlinie, fra venstre ca. 1750, i midten et 
mindre udsnit fra 1823 og th. 1879 med de 5 byggefelter indtegnet 

Den oprindelige kystlinje på Amagers vestkyst lå oprindeligt længere østpå, og store dele af det 

nuværende Amager Fælled var op til ca. år 1900 et meget lavvandet havområde. Området vest for 

landsbyerne Sundby og Tårnby var flade enge, der blev anvendt til græsning. Naturmæssigt har der 

formodentlig været tale om lysåbne strandenge og strandoverdrev med spredte krat, og det må 

antages at områderne jævnligt blev oversvømmet ved højvande. Ud for den oprindelige kyst ved 

Kalvebod Strand lå øen Plantholm, som op til midten af 1700 tallet var adskilt fra Amager af et bredt 

og meget lavvandet naturlig løb (Plantholmløbet) (Figur 2, jf. også Figur 3). Plantholmløbet har 

muligvis været tidvist blottet vadeflade om sommeren.  På kort fra 1780 kan Plantholmløbet erkendes 

som et bredt sumpet område rundt om Plantholm, men ikke et decideret løb. På dette kort er endnu 

ikke indtegnet et sommerdige. På senere kort op til 1825 er der kun spredte indtegninger af vådom-

råder ved Plantholmløbet, men stadig intet sommerdige. Efter Napoleons krigene etableredes Faste 

Batteri og et militært øvelsesanlæg på den nordøstlige del af Amager inklusive Plantholm. Sommer-

dige og skydebaner optræder først på kort fra 1879. Det må derfor antages, at Plantholm er blevet 

gradvist landfast med Amager enten ved naturlig landhævning, eller som følge af landopfyld omkring 

Faste batteri i nord med efterfølgende naturlige sedimentering i den sydlige del.  

http://www.areailinfo.dk/
http://www.areailinfo.dk/
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Med etablering af sommerdiget ud til Kalvebod Strand senest 1879 blev Plantholm definitivt landfast 

med Amager. Samtidig etableredes skydebanerne på Plantholm. Disse havde stort set samme ud-

strækning som øen. Arealerne øst og syd for skydebanerne blev også anvendt til militære formål, 

herunder eksercerplads, skydebaner for håndvåben og oplag af materiel. Områderne uden for de 

militære arealer blev anvendt til græsning. 

2.2 Perioden fra 1900 – 1990. Opfyldninger og losseplads 

Fra omkring år 1900 startede opfyldning af de lavvandende områder fra det nuværende Islands 

Brygge. Islands Brygge var i 1955 etableret som havneområde med en lille tange, der strakte sig 

ned mod Sjællandsbroen (Figur 3). Fra 1958 blev det resterende lavvandede område gradvist fyldt 

op med affald og overskudsjord, så Amager i 1974 havde sin nuværende form. Lossepladsen strakte 

sig over store dele af Amager Fælled, dog ikke den østlige og nordlige del (Figur 4).  Deponeringen 

bestod af husholdningsaffald, byggeaffald samt kemikalieaffald. Lossepladsen blev forseglet og af-

sluttet med topjord i 1975 /20/.  

 

Den nordlige del af Amager Fælled blev op til 1960’erne anvendt som militært areal /10/.  
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Figur 3 Udsnit af kort over København 1955 med de historiske kystlinjer langs Amagers østkyst indtegnet. Fra 
/10/ 

For enden af Grønjordsvej blev der i begyndelsen af 1960’erne etableret en jordtip, dvs. opfyldnings-

sted for primært jord fra udgravninger ved byggeri andre steder i byen /10/ ((Figur 4). I perioden 

1966-1969 blev store dele af den oprindelige overfladejord i de nordlige dele af Amager Fælled 

skrabet af ned til leret (antageligt i 20-70 centimeters dybde). Den afskrabede overfladejord blev 

ikke kørt væk, men skrabet sammen i aflange volde. Efterfølgende blev der fyldt råjord op mellem 

voldene, som efterfølgende blev planeret ud, så de passede i terrænhøjde med de påfyldte råjord. 

Disse overfladejordstriber kan i dag erkendes som næringsrige muldstriber i vegetationen.  

 

Efterfølgende henlå Amager Fælled som ubenyttet og fik stigende betydning som grønt rekreativt 

område. På den sydlige del af Amager Fælled blev vandrehjemmet etableret i 1977. 
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Figur 4 Terrænændringer på Amager fælled. 

2.3 1990 – i dag: Rekreativ anvendelse, Ørestad og jordpåfyldning.  

Den sydlige og vestlige del af Amager Fælled blev fredet som en del af Kalvebodfredningen i 1990 

/15/. I 1991 blev den østlige del af fælleden omfattet af lov om Ørestaden, og der blev i 1995 udgivet 

en helhedsplan for Ørestaden, som tillod etablering af den landskabelige kanal og boligbebyggelse i 

den sydøstlige del (Ørestads Fælled) /25/. Den resterende del af Amager fælled blev fredet af Na-

turklagenævnet i 1994 /14/. 

 

Den landskabelige kanal i den nordvestlige del blev etableret i 2003 – 06. I den sydlige del, omkring 

vandrehjemmet, blev der i perioden 2002 – 2010 påfyldt jord ((Figur 4). 

 

Arealet omkring vandrehjemmet blev i 2016 udlagt til campingplads i hht. Københavns kommunes 

lokalplan nr 540 /11/. 
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3 KORTLÆGNING AF NATURFORHOLD 2018 

Der er i maj - juni 2018 foretaget supplerende registreringer af naturforholdene inden for de 5 byg-

gefelter med henblik på dels at danne grundlag for en mere detaljeret beskrivelse i forhold til de 

tidligere undersøgelser, dels vurdere eventuelle ændringer i forhold til de seneste kortlægninger. 

 

Undersøgelserne har omfattet naturtyper og vegetation, naturtilstand, insekter, padder og fugle, 

og med særligt fokus på arter og naturtyper der er beskyttet af lovgivningen, er sjældne eller 

egnskarakteristiske.  

 

Undersøgelserne er så vidt muligt foretaget af personer, der har et detaljeret kendskab til Amager 

Fælled, og som har været inddraget i de tidligere undersøgelser. Feltarbejdet er derfor foretaget af 

relevante underleverandører. 

 

Grundet den begrænsede undersøgelsesperiode kan der være arter, som ikke registreres selv om 

de findes i området. På undersøgelsestidspunktet var f.eks. de fleste arter af vandlevende insekt-

larver klækket, og hos en del insekter har de voksne flyvetid uden for undersøgelsesperioden. Ge-

nerelt er maj/juni et optimalt tidspunkt til registrering af planter, men der er også en del planter 

som blomstrer uden for undersøgelsesperioden og derfor let kan overses.  

 

Sideløbende med undersøgelsen er inddraget nyere data registreret af Amager Fælleds Venner, 

herunder data fra en gennemført bioblitz den 16. juni 2018 /1/. 

 

I det følgende beskrives de metoder, der er anvendt ved kortlægningen i 2018. 

3.1 Kortlægning af naturtyper 

Kortlægning af naturtyper er foretaget af Rambøll i samarbejde med Natur360. Kortlægningen er 

udført i to trin startende med en afgrænsning i felten, der tager udgangspunkt i kortlægningen af 

samme område fra 2013 /17/ og dernæst registrering af vegetation og strukturer på de enkelte lo-

kaliteter. 

 

Feltregistreringerne er udført med udgangspunkt i teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 /4/. Registrering omfatter bl.a. naturtypens fysiske struk-

tur og karakteristika, hydrologiske forhold, en artsliste (planter) fra dokumentationscirkel samt en 

artsliste (planter) for hele lokaliteten. Alt feltarbejde er registreret på feltskemaer. Feltarbejdet er 

udført i juni 2018.  

 

Kortlægningen er ikke kun begrænset til lokaliteter defineret som § 3-beskyttede naturtyper. Ikke-

beskyttede naturtyper, så som tørt krat og urørt skov, er også kortlagt og tilstandsvurderet ud fra 

ovenstående metode, hvor der er taget udgangspunkt i feltskema for skovbevoksede moser, 

selvom der er tale om tørre naturtyper. Brugsplæner uden naturværdi er kun kortlagt, men ikke 

tilstandsvurderet. 

3.2 Kortlægning af naturtilstand 

Kortlægning af naturtilstand er foretaget af Rambøll i samarbejde med Natur360. For samtlige regi-

strerede naturlokaliteter er der foretaget en bestemmelse af naturtilstand. For de naturtyper, hvor 

metode til beregning af naturtilstand er tilgængelig i Naturdata via Danmarks Miljøportal /3/ (det 

gælder for mose og overdrev i denne rapport), er denne metode anvendt, mens der for de øvrige 

naturtyper er foretaget en subjektiv bestemmelse af naturtilstanden (søer/vandhuller og skove).  
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Beregning af naturtilstand udføres efter metoden beskrevet i DMU rapport nr. 792 /8/. Metoden be-

regner et artsindeks og strukturindeks baseret på oplysninger i feltskemaet, og disse to værdier 

bruges til at udregne værdi for naturtilstanden.  

 

Strukturindekset er baseret på udvalgte indikatorer, der beskriver strukturer i økosystemet, som er 

karakteristiske for den pågældende naturtype i henholdsvis en god og dårlig tilstand. Tilsvarende 

er artsindekset baseret på en artsliste fra en såkaldt dokumentationscirkel for lokaliteten (en cirkel 

med 5 m radius). Arterne tildeles en score fra -1 til +7, der svarer til deres sårbarhed over for ne-

gative påvirkninger, hvor de arter, som er mest følsomme over for forringelser, får den højeste 

score. Invasive arter tildeles en negativ score (-1) og trækker det samlede artsindeks ned. 

 

Både struktur- og artsindeks antager en værdi mellem 0 og 1, hvor 1 indikerer, at der findes 

mange naturtypekarakteristiske strukturer eller mange karakteristiske positivarter for naturtypen 

på en given lokalitet. 

 

Strukturindeks og artsindeks kombineres til et generelt udtryk for naturtypens tilstand på en skala 

fra 0 til 1, der kan oversættes til fem tilstandsklasser fra høj til dårlig naturtilstand (Tabel 1). 

 

Tabel 1 Generel definition af de fem naturtilstandsklasser /8/. 

Tilstand Generel definition af tilstandsklasser 

Høj tilstand 

(værdier 0,8-1) 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for naturområdet svarer til, hvad 

der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold, og der 

er ingen eller kun meget små tegn på forandringer. 

God tilstand 

(værdier 0,6-0,8) 

Der forekommer typespecifikke forhold og samfund. 

Moderat tilstand 

(værdier 0,4-0,6) 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype ud-

viser lave niveauer for forandringer som følge af menneskelig aktivitet, men afvi-

ger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte for-

hold.  

Ringe tilstand 

(værdier 0,2-0,4) 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype af-

viger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under ube-

rørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge af men-

neskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede end under forhold med god til-

stand. 

Dårlig tilstand 

(værdier 0-0,2) 

Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de biologiske 

kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori de relevante biologi-

ske samfund afviger væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den pågældende 

naturtype under uberørte forhold. 

 

For vandhuller og skove kan der ikke beregnes værdi for naturtilstand, og der er derfor foretaget 

en subjektiv vurdering af naturtilstanden for hver enkelt lokalitet i felten. Vurderingen er foretaget 

på baggrund af de samme kriterier, som indgår i den kvantitative metode, og for vandhuller er der 

således taget hensyn til den fysiske struktur, vandkvalitet, forekomst af forstyrrende elementer 

som fx andefodring samt artsdiversitet og forekomst af positive vs. negative indikatorarter. For 

skove er den fysiske struktur i vegetationslagene, forekomsten af dødt ved samt artsdiversiteten 

og forekomst af positive vs. negative indikatorarter taget med i vurderingen af naturtilstand. 

3.3 Flora 

Der er i forbindelse med registreringen af naturtyper lavet lister over planter i de enkelte delområ-

der. Kun arter, der har en særlig relevans for vurdering af områdets værdi og sårbarhed er frem-

hævet, herunder fredede arter, rødlistede (sårbare, truede) og lokalt sjældne arter.  
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I forbindelse med kortlægningen i de fem byggefelter er der foretaget en aktiv eftersøgning af orki-

déer, hvor alle danske arter er fredede. Forlods er der også foretaget en skrivebordskortlægning af 

orkidéer, hvor al tilgængelig viden er forsøgt inddraget. Der er inkluderet data fra ældre rapporter 

/17/, Naturbasen /13/, Amager Fælleds Venner og lokale botanikere. Manglende verifikation af æl-

dre registreringer behøver ikke at betyde, at orkideerne er forsvundet. Dels kan tidspunktet for un-

dersøgelsen falde uden for nogle af orkidéernes blomstring, dels kan orkidéer variere meget i 

blomstring fra år til år, og endelig kan der være usikkerhed på stedangivelsen.  

3.4 Flagermus 

Alle arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter. 

 

Der er ikke foretaget eftersøgning af flagermus i felten, ligesom der ikke er foretaget en systema-

tisk kortlægning af potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i nogen af byggefelterne. Potenti-

elle yngle- og rastetræer for flagermus er defineret som træer med spættehuller og andre egnede 

hulheder i en vis højde. 

 

I forbindelse med vegetationskortlægningen er der foretaget en overordnet vurdering af, om der 

kan forekomme potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i de respektive byggefelter. 

3.5 Ynglende fugle 

Undersøgelsen af ynglende fugle er foretaget af Tidal Consult (Lars Maltha Rasmussen), der ligele-

des har forestået den tidligere kortlægning i 2013 /21/. Kortlægningen af fuglene er udført ved at 

gennemgå områderne til fods og foretage registreringerne vha. kikkert og ved at lytte og notere 

ynglefuglene direkte på kort. Registreringerne er foretaget den 19. og 21. maj 2018 i tidsrummet 

05:00-09:00, som er det tidspunkt på dagen, hvor fuglene er mest aktive. Enkelte supplerende 

iagttagelser er foretaget ved besøg den 28. og 29. maj 2018. De enkelte arter er kortlagt og ind-

tegnet på feltkort, som derefter er overført til et grundkort, så det er muligt at henføre de registre-

rede fugle til de enkelte delområder.  

 

Der er generelt lagt vægt på en registrering især af syngende hanner af småfugle. Ynglesuccessen 

af ynglefuglene er ikke registreret, idet alle sikre, sandsynlige og mulige ynglepar af de forskellige 

arter medregnes som potentielle ynglefugle. 

3.6 Padder 

Eftersøgning af padder er foretaget af Rambøll både om dagen og om natten i slut maj/start juni, 

se Tabel 2.  

 

Eftersøgningen af padder er sket ved fangst af haletudser og ved fund af vandrende voksne pad-

der. Da undersøgelserne er foretaget sent på sæsonen har det ikke været muligt at anvende lyt-

ning systematisk, da de fleste paddearter er stoppet med at kvække i ynglevandhullerne. Det er 

kun grøn frø, der kvækker regelmæssigt i denne periode og som er hørt kvække. Af samme årsag 

er der heller ikke foretaget eftersøgning af ægklumper, da det kun er grøn frø der yngler så sent. 

Haletudserne de brune frøer og skrubtudse var allerede langt fremme i udviklingen (fire ben) ved 

flere af lokaliteterne. 

 

Forekomsten af padder blev desuden undersøgt ved udtagning af vandprøver til analyse af eDNA. 

Prøvetagningen blev foretaget den 12. juni. Der blev indsamlet ½ liter vand fra 5 lokaliteter, se Ta-

bel 2.  Vandet blev filtreret og sendt til analyse. Haletudserne var ved flere lokaliteter kravlet på 
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land ved prøvetagningen, steder hvor de var se ved tidligere besigtigelser, der er således en risiko 

for at, der ikke har været eDNA til stede fra de arter, der var kravlet på land. Undersøgelser viser 

dog at eDNA forekommer i vandet op til 2 uger efter at arten har været til stede /19/. Nyere forsøg 

med salamandre viser dog at eDNA nedbrydes meget hurtig i akvarier, der udsættes for sollys til 

mindre end 1 % på 3 dage fra dyrene er fjernet /24/. Haletudser af salamandre var tilstede i vand-

hullerne, da de først kravler på land senere på sommeren. 

 

Maj måned 2018 har været usædvanlig tør /7/ og flere lokaliteter, der øvrige år har kunnet være 

mulige ynglevandhuller, har i 2018 været udtørrede. Registreringer indenfor de senere år 

(/13/,/17/,/21/, /22/) er derfor også er inddraget i vurderingerne.  

 

 
Tabel 2 Datoer for undersøgelser af padder. 

Dato og tidspunkt Byggefelter 

28. maj 2018 – 9.30-15.00 Alle 

30. maj 22.00 - 01.00 AF-S 

31. maj 10.00 - 16.00 AF-NVN, AF-NVS, AF-NØS, AF-NØV 

31. maj 22.00 - 01.00 AF-NVN, AF-NVS, AF-NØS, AF-NØV 

12. juni 9.00 – 13.00 Alle (udtagning af eDNA prøver) * 

*Vandhullet i byggefelt AF-S var udtørret og det var ikke muligt at tage en prøve 

3.7 Krybdyr 

Eftersøgning af krybdyr er sket visuelt i dagtimerne ved et gå igennem alle byggefelter i forbin-

delse med kortlægning af padder og flora, og i den forbindelse lede på egnede solpladser.  

 

Eftersøgningen af krybdyr er sket på en årstid hvor det ikke er optimalt, da dyrene kun solbader 

kort tid af gangen og er sværere at finde. Det må derfor forventes at der kan findes krybdyr flere 

steder end registreret i denne undersøgelse. Registreringer indenfor de senere år (/13/,/17/,/21/) 

er derfor også er inddraget i vurderingerne.  

3.8 Insekter 

Kortlægningen af insekter er foretaget af Natur360, og er hovedsaligt foretaget af Lars Thomas 

med supplering af Lars Andersen. De har begge et stort entomologisk kendskab baseret på mange 

års interesse og arbejde, med denne organismegruppe. De har endvidere begge stort kendskab til 

Amager Fælled og udviklingen af naturen i området. 

  

Inventørerne har specialiseret sig i lidt forskellige entomologiske artsgrupper. Lars Andersen har 

særlig ekspertise inden for sommerfugle og Lars Thomas inden for de mere krybende dyr i vegeta-

tionen. 

 

Metoderne til at observere de meget omkringflyvende sommerfugle adskiller sig fra hvordan man 

bedst observerer de mere stillesiddende insektarter. De forskellige metoder er gennemgået neden-

for, med fokus på, hvordan den enkelte inventør har grebet observationerne an. 

 

Vurderingerne af de fundne arters sjældenhed og udbredelse er baseret på dels inventørernes per-

sonlige erfaring med insektindsamling, men også med konsultationer af eksperter i de forskellige 

artsgrupper – Ulrik Hasle Nielsen (cikader), Werner Meng (tæger), Jan Petersen, SNM (biller), Wal-

ther Gritsch (fluer), samt brugen af diverse entomologiske og zoologiske databaser – Bugbase, Na-

turbasen, Diverse Atlasprojekter, allearter.dk og GBIF (Global Biodiversity Information Facility). 
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3.8.1 Krybende insektarter (Lars Thomas) 

Indsamlinger og observationer er foregået i dagtimerne i den meget varme og solrige periode fra 
den 23. maj til 2. juni 2018 (se Tabel 3).  

 

Undersøgelsesområderne blev vurderet ved en indledende besøg. Her blev de forskellige områders 

beskaffenhed vurderet. Det store sydlige undersøgelsesområde blev opdelt i to mindre arealer, af 

optællingsmæssige grunde på baggrund af vegetationens variation og strukturelle karakter, dels et 

mindre område omkring den runde parkeringsplads, dels i krattet omkring det lille vandhul nord for 

vandrehjemmet, hvor bevoksningerne har en mere varieret karakter og derfor potentielt indeholder 

flere arter. Den resterende del af det sydlige undersøgelsesområde er ikke undersøgt, da den me-

get tørre græsbevoksning erfaringsmæssigt ikke indeholder mange stillesiddende insekter 

  

Den samlede mængde observationstimer er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de fire områder.  

Dyrene er først og fremmest indfanget ved hjælp af ”bankemetoden”. Her gås et areal systematisk 

igennem og for hver ca. 10 meter bliver buske, nedhængende trægrene, græstotter og blomster 

rystet over en medbragt hvid bakke. Den faktiske afstand mellem stoppene afhænger dog af land-

skabstype og bevoksning. Insekterne i plantevæksten, der tror, at en fugl eller et andet insekt-

ædende dyr forstyrrer deres omgivelserne, reagerer instinktivt og lader sig falde i et forsøg på at 

komme uden for rækkevidde. Dyrene lander dermed i bakken, hvor de kan tælles og artsbestem-

mes. Mere svært identificerbare dyr blev indsamlet og bragt med hjem for endelig artsbestem-

melse ved hjælp af stereolup og forskellige bestemmelsesværker.  

 

Bankemetoden er meget effektiv, men har en tendens til at underrepræsentere arter, der lever helt 

nede i jordoverfladen. Det kan man til dels udligne ved også at indsamle prøver (håndfulde) af 

bundmaterialet – visne blade, grene og lignende – og ryste dem i bakken.  

 

Bankemetoden dækker de fleste dyregrupper, undtagen de mere aktivt flyvende som sommerfugle 

og svirrefluer. Disse grupper kan dog gerne kan optælles rent visuelt. Derudover kan nataktive dyr 

som fx løbebiller og lignende ligeledes være underrepræsenteret.  

 

Enkelte observationer er gjort af andre personer og videregivet til Lars Thomas i form af bl.a. bille-

der. 
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Tabel 3 Tidspunkt for indsamling og registrering af primært stillesiddende insekter. 

Område Dato for 

besøg 

Kl. 

1 – Byggefelter AF-NØV og AF-NØS 23/5 

24/5 

27/5 

29/5 

10-12 

10-11 

15-17 

12-13 

2 – Byggefelter AF-NVN og AF-NVS 23/5 

24/5 

31/5 

1/6: 

12-13 

11-13 

16-17 

11-13 

3 – Byggefelt AF-S,  

sydvestlige del omkring den runde P-plads 

23/5 

27/5 

31/5 

13-14 

11-13 

12-14 

4 – Byggefelt AF-S,  

krattet og den lille dam nord for vandrehjemmet 

23/5 

27/5 

31/5 

1/6 

14-15 

10-11 

14-15 

10-11 

3.8.2 Flyvende insekter (Lars Andersen) 

Indsamlingerne foretaget i dagtimerne i den meget varme og solrige periode fra den 20. maj til 16. 

juni 2018 (se Tabel 4). Observationerne er foretaget inden for 3 undersøgelsesområder. Område 1 
og 2 svarer til de samme to nordlige dele som beskrevet ovenfor. Område 3 er hele undersøgelses-
området på den sydlige del af Amager Fælled ved Vandrehjemmet (byggefelt AF-S). 

 

Inventeringen har været fokuseret mod nektarsøgende sommerfugle og i mindre grad andre større 

insekter, og er foregået ved at opsøge vegetation hvor netop disse grupper af insekter erfarings-

mæssigt opholder sig. Der har generelt været fokus på at forsøge at observere sjældne og nye ar-

ter for området.  

 

Registreringerne af de enkelte fund er sket med fotografering af dyrene på stedet. De fleste fotos 

er taget med kamera med indbygget GPS, hvorved koordinater på fundene er fremkommet. Be-

stemmelser er efterfølgende sket ved, efter behov, at benytte opslag i forskellig relevant faglittera-

tur, inkl. internetbaserede fora og hjemmesider.  

 

I tillæg til de ovenstående registreringer, kommer observationer fremkommet ved et offentlig 

”BioBlitz”-arrangement afholdt d. 16. juni. Her indsamlede og bestemte deltagere med hjælp fra 

Lars Andersen en række forskellige arter fra alle delområderne. Det var til Bioblitzen planlagt at fo-

retage lyslokning af nataktive insekter, men pga. ugunstigt vejr, blev dette ikke gennemført. 
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Tabel 4 Oversigt over registrering og observationer af primært nektarsøgende sommerfugle og an-
dre større insekter.  

Område Dato for 

besøg 

Kl. 

1 – Byggefelter AF-NØV og AF-NØS 20/5 

1/6 

16/6 

7.30-9 

9-10 

8-22* 

2 – Byggefelter AF-NVN og AF-NVS 20/5 

1/6 

16/6 

9-10.30 

10-12 

8-22* 

3 – Byggefelt AF-S, hele området omkring 

vandrerhjemmet 

20/5 

1/6 

16/6 

10.30-12 

12-13 

8-22* 

* BioBlitz - arrangement 

 

3.9 Sammenfattende indeks over naturværdi 

Med henblik på at kunne foretage en sammenligning af naturens kvalitet imellem de 5 byggefelter 

har MOE udviklet et indeks over naturens værdi baseret på følgende 4 parametre: 

 

• Naturens kontinuitet, dvs. over hvor lang tid har naturen i området udviklet sig.  

Natur som har udviklet sig over lang tid tillægges større vægt end natur med en kortere histo-

rik. På Amager Fælled er de fleste områder opfyldt eller kraftigt forstyrret, og naturen har i den 

forbindelse været nulstillet som beskrevet i kapitel 2. Der skelnes mellem følgende kategorier 

mht. kontinuitet (KONI): 

1. Høj kontinuitet, enten oprindeligt terræn eller rester af anlæg fra før år 1900, der højst er 

lettere forstyrret 

2. God kontinuitet, enten oprindeligt terræn / rester af anlæg før år 1900 som er kraftigt for-

styrret eller områder som er opfyldt før 1950 

3. Moderat kontinuitet, områder som er opfyldt / anlagt i perioden 1960 – 1980 

4. Ringe kontinuitet, områder som er opfyldt / anlagt efter år 2000 

• Naturens tilstand, enten skønsmæssigt vurderet eller beregnet ud fra vegetationens struk-

tur- og artsindeks (se afsnit 3.2 ovenfor). De 5 naturtilstandsklasser tildeles en værdi (NTII) 

fra 1 (høj tilstand) til 5 (dårlig tilstand). 

• Naturtypen. Naturtypen tillægges værdi efter hvilken vægt den tillægges i forvaltningen af 

naturområder. Der ses her bort fra Natura 2000 områder, da Amager Fælled ikke rummer Na-

tura 2000 områder. Der er skelnet mellem følgende klasser (NTYI): 

1. Beskyttede naturtyper, dvs. naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette er 

naturtyper, der på landsplan tillægges høj værdi. Der tages her ikke hensyn til at admini-

strationen af § 3 naturtyper er forskellig i by- og landzone 

2. Øvrige naturlige naturtyper uden beskyttelse: Naturlig skov, krat, mindre og midlertidige 

vandhuller 

3. Naturtyper der ikke er naturlige, men som rummer et betydeligt islæt af hjemmehørende 

arter, og som henligger uudnyttede. F.eks. ruderater, dyrkede skove (monokulturer), brak-

marker o.lign. 

4. Arealer der ikke er natur. F.eks. brugsplæner, jordfolde, befæstede arealer, veje o.lign. 

• Værdifulde arter. Dette er arter, der tillægges en særlig vægt i forvaltningen af naturområ-

der. Her skelnes mellem følgende klasser (VARI): 

1. Områder der er ynglested for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (bilag IV arter) 

2. Områder der er rastested for bilag IV arter eller ynglested for fredede arter (padder, kryb-

dyr, insekter, planter).  
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3. Områder der er levested for regionalt sjældne eller truede (rødlistede) arter eller rastested 

for fredede arter af krybdyr, padder eller insekter. 

4. Områder uden forekomst af sjældne, truede, fredede eller bilag IV arter 

 

På baggrund af ovennævnte indeks for disse 4 parametre beregnes et indeks for områdets natur-

værdi: 

 

NVI = 1 - (KONI2 + NTII2 + NTYI2 + VARI2)/64 

 

NVI ligger mellem 0 og 1, dog kan brugsplæner mv. med dårlig naturtilstand opnå negative vær-

dier. På baggrund af NVI inddeles områderne i 5 klasser efter naturværdi, se Tabel 5. 

 

Tabel 5 Definition af de fem kategorier af naturværdi. 

Værdi Definition af naturværdi 

Høj værdi 

(NVI > 0,85) 

Områder af høj naturværdi i form at høj kontinuitet, stor forvaltningsmæssig 

værdi, god naturtilstand og forekomst af værdifulde arter. Næsten ingen tegn på 

forringelser der skyldes menneskelig påvirkning 

God værdi 

(NVI 0,70-0,85) 

Områder med betydelige naturværdier i form af god kontinuitet, forvaltningsmæs-

sig værdi, naturtype og forekomst af værdifulde arter. En vis forringelse som 

følge af menneskelig påvirkning kan erkendes 

Moderat værdi 

(NVI 0,50-0,70) 

Områder som rummer signifikante naturværdier, men hvor den menneskelige på-

virkning tydeligt kan erkendes i form af moderat til ringe kontinuitet, tilstand, na-

turtype eller forekomsten af værdifulde arter.  

Ringe værdi 

(NVI 0,30-0,50) 

Områder som kan rumme elementer af naturmæssig værdi, men hvor helhedsind-

trykket er et kraftigt påvirket område af ringe naturmæssig værdi grundet ringe 

kontinuitet, naturtilstand, forekomst af værdifulde arter eller naturtypens forvalt-

ningsmæssige værdi. 

Ubetydelig værdi 

(NVI < 0,30) 

Områder uden eller højst med ubetydelige naturværdier, og som ikke fremstår 

som naturområder. 

 

Naturværdi indekset er alene beregnet på sammenligning af delområderne indenfor Amager Fæl-

led. 
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4 BYGGEFELT AF-NØV 

Byggefelt AF-NØV ligger i den nordøstlige del af Amager Fælled. Beliggenheden af byggefeltet 

fremgår af Figur 5.  

 

 
Figur 5: Den geografiske placering af byggefelt AF-NØV (lyserød) på Amager Fælled..  

 

4.1 Byggefeltets anvendelse 

Byggefeltet ligger umiddelbart øst for de tidligere skydebaner, men har været anvendt til opstilling 

af batterier og mål samt skydning med håndvåben /10/. Den militære anvendelse fortsatte til ind i 

60’erne. For enden af grønjordsvej blev der i starten af 60’erne etableret en jordtip, dvs. opfyld-

ningssted for primært jord fra udgravninger ved byggeri andre steder i byen. Store dele af arealet 

blev afskrabet og efterfølgende opfyldt i perioden 1966 – 69 som beskrevet i afsnit 2.2. I forbindelse 

med opfyldninger på dele af Amager Fælled er afvandingsforholdene ændret, så bl.a. Grønjordsøen 

er blevet dannet, og de vestlige dele af byggefeltet har i en periode stået under vand.  

 

I forbindelse med metroprojektet blev etableret en mere effektiv afvanding af de østlige dele af 

byggefeltet. Den landskabelige kanal blev etableret i perioden 2003 – 2006. Der er endvidere i 2017 

etableret to mindre erstatningsvandhuller inden for byggefeltet, som en del af forberedelserne til 

Ørestad Fælled Kvarter bebyggelsen. Jorden fra udgravning er udspredt på arealerne ved siden af 

vandhullerne. 

 

I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet 

naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning 

og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være helt 
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nulstillet ved påfyldning af et tykt lag jord, eller den kan være mere eller mindre forstyrret, f.eks. 

som følge af militære aktiviteter. Dette er opsummeret i nedenstående Figur 6, og de enkelte dela-

realer er beskrevet i Tabel 6. Omkring den landskabelige kanal og i den sydvestlige del af byggefeltet 

findes arealer, som stadig er oprindeligt terræn med større eller mindre forstyrrelser, mens den 

vestligste del har været nulstillet ved jordpåfyldning og efterfølgende henligget til fri succession siden 

1975. 

 

 
Figur 6 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NØV 

Tabel 6 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NØV, jf. Figur 6 

Delareal Seneste terrænændring 
A1 Oprindelig topjord skrabet af i 1966 

Opfyldt med råjord i 1975 

A3 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 
Opfyldt med råjord i 1975 

A4 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 
Opfyldt med råjord i 1975 

Opfyldt med råjord fra udgravning af Den Landskabelige Kanal og anlæggelse af Ørestad Bou-
levard i 2006 

A5 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 
Opfyldt med råjord i 1975 

A6 Lavtliggende parti i det oprindelige terræn. Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den pe-
riode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Den gamle afvandingsgrøft 
(A14) følger sydkanten af polygonen og kan stadig erkendes i felten. Terrænet må antages at 
være oprindeligt, dog oversvømmet størstedelen af året i dag. 

A7 
 
 
 

Bygningsværk kan ses på skråfoto 1938, men ikke på Lave Maalebordsblade. Udjævnet og 
jordpåfyldt i 1966. 
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Delareal Seneste terrænændring 
A8 Den nordlige polygondel fremstår som bygningsværk med omkransende firkantet jordvold og 

voldgrav på luftfoto 1930 og Lave Maalebordsblade, men ikke på Høje Maalebordsblade. Den 
sydlige jordvold er planeret ud i senest 1945 og var det muligvis også i 1938. De to polygoner 
fremstår på dette tidspunkt som et sammenhængende rektangel af fyldjord. I 1966 er der mu-
ligvis kørt mere jord på, og samtidig er jordvoldene helt væk. I 2006 gennemskæres polygo-
nen til to af Den Landskabelige kanal. Voldgraven langs nordsiden af polygonen kan stadig er-
kendes i terrænet i dag. 

A9 Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre po-
lygoner bliver nulstillet. Dele af arealet har undergået en del slidpåvirkning fra først militærets 
brug og senere i perioden 1966-1975 i form af parallelle kørespor. Terrænet må antages at 
være oprindeligt, dog lettere oversvømmet størstedelen af året i dag. 

A10 Mulig rest af Langebakke / Signalbakke. Kunstig aflang bakke af ukendt oprindelse, der tidligst 
kan erkendes på luftfoto 1938. Nedlagt omkring 2006 i forbindelse med anlæg af Ørestad Bou-
levard. 

A11 Opfyldt med jord i 1969. 

A13 Forsvarsteknisk anlæg bestående af to voldgrave / brede grøfter med en jordvold mellem. Kan 
første gang erkendes på Høje Maalebordsblade, men ikke på ældre kort. Eksisterer i dag. 

A14 Afvandingsgrøft fra Sundbyvester til Kalvebod Strand. Kan første gang erkendes på Høje Maa-
lebordsblade, men ikke på ældre kort. Østlige delpolygon bliver afskåret omkring 2006, hvor 
Den Landskabelige Kanal anlægges. Den vestlige delpolygon indgår i dag i afvandingssystemet 
for Ørestad Nord. 

A15 Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre po-
lygoner bliver nulstillet, og terrænet må antages at være oprindeligt. I den vestligste del kan i 
dag stadig erkendes enkelte større huller (mulige nedslagshuller) efter militære aktiviteter. 
Centralt gennemskæres polygonen af en lille bid af det oprindelige Plantholmløb, der afskar 
Plantholm fra Amager. Denne del fremstår i dag som tagrørssump. Polygonen har i perioden 
1966-1975 enkelte gange været oversvømmet helt som følge af forstyrret afvandingssystem. 

A16 Oprindelig topjord skrabet af i 1966. Opfyldt med jord i 1972-1975. Påfyldt jord er fordelt 
ujævnt, og der opstår derfor en fugtig lavning centralt i den nordlige del. Denne del fremstår i 
dag som sumpskov. Den vestlige del af polygonen fremstår i dag som tør skov. Den påfyldte 
jord i den vestlige del må derfor antages at være mere næringsrig/muldrig end den østlige del, 
der i dag fremstår som lysåben og med lavtvoksende vegetation. 

A17 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 og opfyldt med råjord samtidig. Påfyldt jord er for-
delt ujævnt, og der opstår derfor en større fugtig lavning langs den sydvestlige kant af polygo-
nen og en fugtig lavning i det nordøstlige hjørne af polygonen. Disse fremstår i dag som hhv. 
lysåben tidvis våd eng og som fugtigt pilekrat med indslag af rørskov. 

A18 Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre po-
lygoner bliver nulstillet. I hele polygonens længden løber de yderste randgrøfter, som tidligere 
var en del af skydebanen. Polygonen er i dag en del af den aflange mose, som afleder overfla-
devand fra området omkring Faste Batteri.   

Den land-
skabelige 
kanal 

Den landskabelige kanal er etableret i 2003 – 2006. Kanalen er op til 25 m bred og 1,5 m dyb, 
Bunden er stampet ler, mens siderne er af beton eller metal (spuns). Materialet fra udgravnin-

gen er spredt langs kanalen (se delareal A4). 

4.2 Naturmæssige bindinger 

Det fremgår af vidensindsamlingen fra 2013 foretaget af Biomedia /17/, at den østlige del af byg-

gefeltet karakteriseres som mose, mens den vestligste del er karakteriseret som eng/overdrev. Af 

miljøportalens vejledende registrering af § 3 områder fremgår dog kun den vestlige del som § 3 

beskyttet overdrev (jf. Figur 7).  

 

Hele byggefeltet ligger i byzone, hvilket indebærer, at enkelte § 3-naturtyper (enge og overdrev) 

kun er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3-

naturtyperne mose og sø / vandhul.  

 

Den vestligste del af byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7. juli 1994 /14/ 

(se Figur 7). Der må ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der 

søges om dispensation hvis det er foreneligt med fredningens formål.  
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Området øst for fredningen ligger inden for Ørestadsgrænsen, og her varetages naturfredningshen-

syn gennem den fysiske planlægning jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S 

§ 16 stk. 1 og 2. Arealerne inden for byggefeltet er udlagt til naturområder, og må ikke bebygges, 

benyttes til anlæg eller gøres til genstand for andre indgreb bortset fra naturpleje og anlæg af 

stier. Den fysiske planlægning her omfatter Ørestadsselskabets helhedsplan for Ørestad fra juni 

1995 /25/, samt Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled /12/. 

 

 

 

 
Figur 7 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NØV på 
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/. 

Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled fra december 2016 beskriver plejetiltag, 

anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at byggefeltet primært plejes med 

henblik på at opnå en mosaik af krat, eng, overdrev og græsland uden for den landskabelige kanal 

(se Figur 8). 
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Figur 8 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.  

4.3 Naturforhold i de hidtidige registreringer  

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med 

en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af 

Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgænge-

lige på naturbasen /13/. 

 

Botanisk set er byggefeltet uden for den landskabelige kanal karakteriseret som mose og eng. Der 

er inden for byggefeltet registreret de fredede orkidéer ægbladet fliglæbe og riddergøgeurt. Sidst-

nævnte er fundet i ét eksemplar og har her sin eneste forekomst i Danmark, mens ægbladet flig-

læbe som er sjælden men udbredt i hele landet, er fundet i flere tusinde eksemplarer. Af øvrige 

sjældne, men ikke fredede plantearter i byggefeltet er kan nævnes ager-vikke, pile-alant, skør pil 

og strandkarse.  

 

Af dyrearter er inden for byggefeltet er i naturbasen registreret følgende arter af padder og kryb-

dyr, som alle er fredede: grøn frø, spidssnudet frø, skrubtudse, snog og almindeligt firben (skovfir-

ben). Heraf er den spidssnudede frø (registreret i 1 eksemplar i den nordvestlige del af byggefel-

tet) også omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter. Af sjældne, rødlistede 

arter i øvrigt (se Figur 22) er i naturbasen registreret fuglene lille fluesnapper og svaleklire (begge i 

1 eksemplar) samt 3 arter af insekter (alle sommerfugle). Hare er ligeledes set inden for området. 
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Figur 9 Rødlistede arter registreret i naturbasen i og omkring byggefelt AF-NØV /13/ 

Der er tidligere registreret sjældne billearter og sommerfugle på Amager Fælled, men det er ikke 

altid muligt at knytte fundene til bestemte byggefelter i området. Det drejer sig bl.a. om billerne 

Macroplea mutica, dyndløber, lille guldløber, stor korsløber og hedemosevinterløber. Arterne er 

følsomme overfor forstyrrelser i de øvre jordlag, og har ikke været observeret i minimum 60 – 70 

år – de har dog heller ikke været aktivt eftersøgt i mange år. Den eneste af de fem arter, hvor det 

vurderes der kan være en lille chance for, at der stadig er en bestand inden for de mere 

uforstyrrede delområder (A6, A9, A15 og A18, se Figur 6), er den lille guldløber – den er, bortset 

fra tilgroning, ikke så sart som de andre arter.  

 

I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der 

blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er 

rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne 

blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT 

(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager 

Fælled de seneste 3 år. Lille køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical). 

Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager 

Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered). 

 

Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet 

som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes 

extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten 



Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled  

 

www.moe.dk Side 30 af 184 
 

strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en 

national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart 

(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet 

tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden. 

 

Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014  

/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet blev vurderet som ringe, bortset fra den landskabelige 

kanal, hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat. 

4.4 Resultater af kortlægningen i 2018 

4.4.1 Naturtyper 

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 10. De 
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 7 og Bilag A 
 
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3, hh. mose, overdrev og sø/vandhuller. Der er endvidere et areal med urørt skov, og et mindre 
areal med tørt krat. Endelig er der arealer langs den sydlige del af den landskabelige kanal, som 
har karakter af ruderat og brugsplæne. 
 

 
Figur 10 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NØV. 
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Tabel 7 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 10. 

Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N2 Overdrev 0,42 Kvæggræsset, fladt overdrev på lerbund med spredte tjørn og kratpartier. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N4 Vandhul 0,02 Nyere, gravet, lille vandhul med kraftigt optrådte vegetationsløse brinker. Lidt 
lavere krat på sydvestlige side. 
Etableret 2017 

N5 Mose 0,05 Kraftig rørsump med lille aflang holm i midten, der er tilgroet med hvidtjørn. 
Blågrøn star vokser på holmen. 
Anlagt før ultimo 1800-tallet - lettere forstyrret 1975 

N7 Mose 0,04 Vinteroversvømmet moseareal domineret af tagrør. Spredte pletter med lavt-
voksende tagrør og mere artsrige partier. Kraftigt sommerudtørret ved regi-
streringstidspunktet. Syv stararter på arealet. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N8 Ruderat 0,74 Ca. 12 år gammelt græsruderat på begge sider af Den Landskabelige Kanal. 
Anlagt med lerjord og slås jævnligt. Stort potentiale for overdrev med tiden. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006. 

N9 Brugs-
plæne 

0,28 Brugsplæne anlagt omkring 2006. Slås intensivt. Der findes del vegetative al-
mindelige blomsterplanter i plænen. Arealet har stort potentiale for at blive 
blomstrende bynatur til glæde for publikum og insekter, hvis græsslåningsin-
tensiteten nedsættes eller dele af arealet kun slås ekstensivt. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006 

N10 Tørt krat 0,47 Tørt krat på højbund. Domineret af hvidtjørn. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972 

N11 Mose 0,84 Rørsump domineret af tagrør – Fugtigt krat i den østlige ende. 
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975 

N12 Mose 1,98 Moseareal primært bestående af pilekrat og tagrør med indslag af lidt mere 
artsrige småpartier på tuet bund. 
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975. 

N13 Tørt krat 0,56 Tørt krat på højere bund end den omgivende mose. Hvidtjørn dominerer krone-
laget. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1966. 

N14 Mose 0,68 Tagrørsdomineret vådt areal. Tør kant mod nord med indslag af lidt flere arter 
af vedplanter, græs og urter, herunder en større bestand af skov-hullæbe. 
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975. 

N15 Mose 1,35 Fugtigt areal med knoldkærstruktur i den vestlige del. Knoldkær domineret af 
knold-star. Stærkt udtørret ved besigtigelsen. 
Oprindeligt terræn - lettere forstyrret i 1975. 

N16 Urørt skov 1,77 Tør urørt skov med indslag af tætte kratpartier og spredte lysninger. Flertage-

ret skovbillede med dødt ved. Urørt naturskovspræg med kollapsede veteran-
træer og naturlig selvforyngelse. Kvæggræsses ekstensivt. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N17 Mose 0,60 Skov- og kratmose på lerbund, der med års mellemrum udtørrer helt om som-
meren. Udtørret ved besigtigelsen. Karakter af urørt sumpskov. Domineret af 
store hvid-pil, hvoraf flere er rodvæltet. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N18 Overdrev 0,65 Kvæggræsset overdrev med spredte hvidtjørn. Knastørt ved besigtigelsen, men 
små indslag af fugtigbundsarter tyder på tidvis fugtige lavninger på det flade 
areal. Engmyrertuer forekommer spredt. Riddergøgeurt findes i 1 eksemplar. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975. 

N19 Mose 0,31 Fugtig lavning i langs skovbrynet ud mod overdrev. På lerbrund og dermed 
med svingende vandstand. Udtørrer ofte. Gamle murbrokker og andet byggeaf-
fald synligt i terrænoverfladen. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 

N20 Overdrev 3,43 Gammelt ruderat med græslandsflora. Spredte hvidtjørn. Enkelte engmyrertuer 
på arealet. Meget tørt og afsvedet på besigtigelsestidspunktet. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 

N21 Mose 0,43 Tagrørsdomineret mose beliggende i randen af gammelt fugtigt pilekrat. Helt 
udtørret ved besigtigelsen. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 

N22 Mose 0,78 Fugtigt pilekrat som efterhånden har udviklet naturskovskarakter og -kvalite-
ter. Usædvanlig tørt ved besigtigelsen. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 
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Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N23 Mose 0,59 Aflang mose domineret af rørskov. Gennemskæres af en gammel tilgroet grøft. 
Anlagt før ultimo 1800-tallet - ej forstyrret siden. 

N27 Overdrev 0,63 Tørt græsland med indslag af tørt krat. Murbrokker synlige flere steder i jord-
overfladen. Lavninger med tidvis våd bund. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969 

N43 Sø/vand-
hul 

0,47 Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Fungerer som regnvandsaf-
ledning fra Ørestad Nord. Meget renvandet og med en forholdsvis rig vandplan-
teflora. De lodrette betonkanter er problematiske for dyr, der falder i og efter-
følgende ikke kan komme op igen. 
Anlagt i 2006. 

N44 Sø/vand-
hul 

0,41 Kunstig sø med kanalform og lodrette spunsede kanter, som kun i meget tørre 
år stikker op over vandoverfladen. Fungerer som regnvandsrecipient for Øre-
stad Nord. Forholdsvist renvandet og med en nogen lunde vandplanteflora. De 
lodrette spunsede kanter er i tørre år problematiske for dyr, der falder i og ef-
terfølgende ikke kan komme op igen. 
Anlagt i 2006. 

N45 Sø/vand-
hul 

0,40 Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Meget renvandet og med 
en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for 
dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen. 
Anlagt i 2006. 

4.4.2 Naturtilstand 

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 11. Naturtilstanden er generelt ringe, dog er 

der et større bælte i den sydlige del hvor naturtilstanden er moderat eller god. Desuden er tilstan-

den moderat i et moseområde (N21) i den nordlige del af byggefeltet, samt i den landskabelige ka-

nal. I forhold til kortlægningen i 2013 er naturtilstanden forbedret i området, dels som følge af 

etablering af græsning i mellemtiden, men i høj grad også som følge af en mere detaljeret kortlæg-

ning i 2018. 



Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled  

 

www.moe.dk Side 33 af 184 
 

 
Figur 11 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NØV. 

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været 

nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få ind-

greb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgå-

ende i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er be-

regnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne op-

når forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier. Det ekstreme ek-

sempel er lokalitet N17, som ligger i artstilstandsklasse dårlig (0,08) og strukturtilstandsklasse høj 

(0,81), se Tabel 8. 

 

Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives 

områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle 

lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til in-

takte ældre naturlokaliteter.  

 

En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal 

tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der 

ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet 

med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest 

er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på 

byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog 

samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for 
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx 

gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled. 

 

En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i 

midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetatio-

nen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den 

værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige 

på besigtigelsestidspunktet. 

 

Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden 

for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske ud-

gangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetati-

onen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset. 

 
Tabel 8 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 11 

Lokalitet Naturtilstandsindeks Artsindeks Strukturindeks 

N2 Moderat (0,43) Dårlig (0,19) God (0,78) 

N4 Ringe   

N5 Ringe (0,36) Dårlig (0,12) God (0,73) 

N7 Ringe (0,39) Ringe (0,21) God (0,66) 

N8 Moderat (0,50) Ringe (0,37) God (0,70) 

N9 Brugsplæne   

N10 Ringe   

N11 Ringe (0,38) Ringe (0,26) Moderat (0,57) 

N12 Moderat (0,41) Ringe (0,33) Moderat (0,52) 

N13 Ringe   

N14 Ringe (0,25) Dårlig (0,03) Moderat (0,57) 

N15 God (0,72) God (0,71) God (0,74) 

N16 Moderat   

N17 Ringe (0,37) Dårlig (0,08) Høj (0,81) 

N18 Moderat (0,49) Ringe (0,36) God (0,68) 

N19 Ringe (0,38) Ringe (0,31) Moderat (0,50) 

N20 Ringe (0,38) Ringe (0,22) God (0,63) 

N21 Moderat (0,52) Moderat (0,41) God (0,70) 

N22 Ringe (0,39) Dårlig (0,11) God (0,79) 

N23 Ringe (0,29) Dårlig (0,10) Moderat (0,57) 

N27 Ringe (0,40) Ringe (0,23) God (0,66) 

N43 Moderat   

N44 Moderat   

N45 Moderat   

 

4.4.3 Flora 

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i  Tabel 8 for de enkelte delområder (se Figur 10). 

Artsindekset er dårligt eller ringe, hovedsageligt fordi der er en del ikke hjemmehørende og inva-

sive arter. Dog har mose området N21 et moderat artsindeks. 

 

På Figur 12 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Ama-

ger Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.). Der er inden for byggefeltet regi-
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streret 3 arter af fredede orkideer, hvoraf ridder-gøgeurt kun er fundet i et eksemplar. Skov-hul-

læbe er registreret som ny art for byggefeltet i 2018. Endvidere er registeret mindst 3.000 indivi-

der af ægbladet fliglæbe. De enkelte bestande er beskrevet i Tabel 9. 

 

  
Figur 12 Fund af orkideer på Amager Fælled i byggefelt AF-NØV 

 
Tabel 9 De enkelte bestande af orkideer på Figur 12 

Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O1 Kødfarvet gøgeurt 5-6 blomstrende individer observeret i 2018 

O2 Riddergøgeurt 
1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste fore-

komst af arten i Danmark 

O3 Skov-hullæbe 19 individer observeret i 2018 

O4 Skov-gøgeurt 
5 blomstrende individer observeret i 2018 

Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015 

O5 Ægbladet fliglæbe 
Spredte bestande observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O6 Ægbladet fliglæbe 
Større bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O7 Ægbladet fliglæbe 
Mindre bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >100 

O8 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O9 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 
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Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O10 Kødfarvet gøgeurt 2-3 individer observeret hvert år siden 2013 

O11 Skov-hullæbe 3-12 individer observeret hvert år siden 2014 

O12 Skov-hullæbe >50 individer observeret i 2018 

O13 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2014 

O14 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2015 

O15 Ægbladet fliglæbe 
Større spredte bestande observeret siden 2016  

Estimeret antal individer: >2000 

O16 Ægbladet fliglæbe Ukendt antal observeret ukendt årstal 

 

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på ste-

der, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig frem-

gang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en 

meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidli-

gere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med 

stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området.  

 

Det kan dog under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et be-

tydeligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer. 

4.4.4 Flagermus 

Der forekommer med stor sandsynlighed potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i dette byg-

gefelt. Der bør særligt eftersøges egnede træer i de centrale urørte skove (N16 og N17 jf. Figur 10 

i afsnit 4.4.1). 
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Figur 13: Områder i byggefelt AF-NØV, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og ra-

stetræer for flagermus, er markeret med rød. 

4.4.5 Fugle 

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 10, hvor registrerin-

gerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering, 

idet det overvejende er de samme arter der registreres. 3 arter registreret i 2013 er ikke registre-

ret i 2018, mens 6 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. 

 

Generelt byder byggefeltet på et varieret landskabsbillede med en stor variation af tilgroede og 

våde områder, der fletter sig ind i hinanden og betinger en stor variation og tæthed især af yng-

lende småfugle. Den Landskabelige Kanal betinger tilstedeværelsen af ynglende Gråand og Blis-

høne, men fungerer særdeles dårligt biologisk med sine cementerede kanter, der ikke tillader en 

gradueret overgang mellem vandfladen og de tilstødende områder.  

 

Der er tale om arter, som er almindeligt forekommende i Danmark.  
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Tabel 10 Ynglefugle i byggefelt AF-NØV 2018 og 2013 

ART 2018 2013 

Knopsvane 0 1 

Gråand  5 3 

Fasan 1 1 

Grønbenet Rørhøne 0 1 

Blishøne 7 5 

Ringdue 5 3 

Gøg 2 2 

Gærdesmutte 4 0 

Jernspurv 2 2 

Nattergal  3 4 

Solsort  2 2 

Kærsanger  1 5 

Rørsanger  4 6 

Gærdesanger 2 0 

Tornsanger  6 6 

Havesanger  1 2 

Munk  0 5 

Gransanger  7 7 

Løvsanger  6 6 

Blåmejse 1 0 

Musvit  4 0 

Husskade 7 6 

Gråkrage 4 0 

Grønirisk 1 0 

Rørspurv  1 3 

YNGLEPAR I ALT 76 70 

ARTER I ALT 22 19 

4.4.6 Padder 

I byggefelt AF-NØV forekommer flere egnede ynglelokaliteter for padder. Byggefeltet består dels af 

en øst-vest-gående grøft (P4 og P5), et nygravet vandhul (P2), en mindre grøft (P1) samt Den 

Landskabelige Kanal. Lokaliteterne er vist på Figur 14. 
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Figur 14 Fund af padder i byggefelt AF-NØV i forbindelse med naturkortlægningen i 2018. 

 

Bilag IV arter 

Der blev registreret en enkelt bilag IV-paddeart inden for byggefeltet. Der blev således fundet en 

voksen vandrende spidssnudet frø og haletudser af spidssnudet frø i vandhullet P2.  

 

Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N2, N18, N20 og N27 jf. Figur 10 

i afsnit 4.4.1), kan potentielt set være rasteområde for spidssnudet frø, da den raster i skov, fug-

tige enge og moser. 

 

Stor vandsalamander er ikke tidligere fundet inden for byggefelt AF-NØV, men er i 2018 kortlæg-

ningen fundet ved grænsen til byggefeltet i vandhul P3. Kratbevoksningerne inden for byggefeltet 

kan være rasteområde for arten. Det er dog ikke muligt at udpege præcist hvor og om stor vand-

salamander raster i byggefeltet. 

 

Fredede arter 

I byggefelt AF-NØV er fundet lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø. I Den 

Landskabelige Kanal yngler skrubtudse samt brun frø (spidssnudet eller butsnudet frø). Skrubtudse 

yngler i en rørskovsbevokset grøft (P1) og grøn frø yngler i flere af grøfterne (P1, P4 og P5). 
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Butsnudet frø er observeret to steder i byggefeltet. Arten er ikke observeret i forbindelse med 

2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og ved Grønjords-

søen i 2016 /13/. 

4.4.7 Krybdyr 

Bilag IV-arter 

I 1995 blev der registret et enkelt individ af markfirben på Amager Fælled /21/. Denne forekomst 

var uden for byggefelterne, men Langebakke i nord blev nævnt som et potentielt levested, hvor 

der i 1980’erne forekom markfirben. I 1998 blev 1995-findestedet erklæret uegnet som levested, 

og samtidig var Langebakke nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard. Markfirben blev der-

med anset som værende forsvundet fra Amager Fælled.  

 

Fredede arter 

Der blev kun observeret snog i byggefelt AF-NØV ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Natur-

basen viser dog, at almindeligt firben også forekommer umiddelbart i byggefeltet i den vestlige del. 

 

 

 
Figur 15 Fund af krybdyr i byggefelt AF-NØV ved naturkortlægningen i 2018, samt fra eksisterende data hentet 
fra Naturbasen i perioden 1998-2018. 
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Byggefeltet vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de lever i 

overgangszoner mellem fugtig og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor sand-

synlighed i byggefeltet.  

 

I 1980’erne fandtes en forekomst af hugorm inden for byggefelt AF-NØV ved Langebakke /21/. 

Langebakke blev nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard omkring 1998, og arten er ikke 

registreret på Amager Fælled siden 1990, hvor den blev observeret på arealet over for Sundby sta-

tion. 

4.4.8 Insekter 

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observa-

tioner, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv. 

Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde 

op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-meto-

den”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men 

mindre mobile arter. 

 

For de to nordøstlige byggeområder (AF-NØV og AF-NØS) er der ved denne undersøgelse i alt regi-

streret 147 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt i 

inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne 

tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men udover den al-

lerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat 

skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af 

sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at 

området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv. 

 

Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fun-

det i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled 

(se Figur 16). 

 

 

Cikaden Criomorphus albomarginatus 

Criomorphus albomarginatus er ikke tidligere observeret på Amager Fælled. Der er kun 

ganske få fund af denne art landet over, 

 

Tægen Polymerus nigrita 

Polymerus nigrita er ikke tidligere fundet på Amager Fælled. 

Denne tæge er en velkendt art, men er på landsplan ret fåtallig. At den ikke er fundet på 

Amager før skyldes formentlig, at den er blevet overset, eller at ingen har ledt efter den, 

da der kendes en hel del andre iagttagelser fra det storkøbenhavnske område. 

 

Ege-Vintermåler Apocheima hispidaria 

Der er ikke kendskab til tidligere fund af Ege-Vintermåler på Amager Fælled. Arten var tid-

ligere almindelig i Danmark, men vurderes i kraftig tilbagegang. 

 

Billen lille hvepsebuk (Clytus arietis) 

Arten er almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Den voksne bille ligner en lille gede-

hams. Larven lever i løvtræ. 

 

Sommerfuglen kløvervikler (Grapholita compositella) 

 Arten er relativt almindelig i Danmark, men kendes ellers ikke fra Amager. 
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Sommerfuglen broget forårsugle (Orthosia incerta) 

Arten er almindelg og udbredt i hele Danmark 

 

 

 
Figur 16 Fund af interessante insekt arter i 2018 i byggefelt AF-NØV 

 

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de 

stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Ar-

terne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem 

arealerne: 

 

Iris (Apatura iris) 

Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har 

været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at 

den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den 

nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil 

(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde. 

 

Det hvide W (Satyrium w-album) 

 

Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget ud-

bredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på 

Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered). 
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Ringspinder og femplettet køllesværmer er tidligere fundet inden for byggefeltet, men er ikke regi-

streret i denne undersøgelse. Dette er dog ikke ensbetydende med at de er forsvundet fra områ-

det. 

4.4.9 Naturværdi 

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØV fremgår af nedenstående Figur 17 og   
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Tabel 11. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat naturværdi, som rummer væ-

sentlige naturværdier men også er præget af forstyrrelse. Delområdet N15 skiller sig ud med en 

høj naturværdi, mens enkelte delområder har ringe eller ubetydelig naturværdi. 

 

 

 
Figur 17 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØV.  
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Tabel 11 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for  byggefeltets 
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 17. 

Lokalitet 
Naturværdi 

(NVI) 

Kontinuitet 

(KONI) 

Naturtilstand 

(NTII) 

Naturtype 

(NTYI) 

Værdifulde 

arter 

(VARI) 

N2 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) God (2) 

N4 Ringe (0,47) Ringe (4) Ringe (4) Sø/vandhul (1) Høj (1) 

N5 Moderat (0,66) Høj (1) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N7 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N8 Ubetydelig (0,22) Ringe (4) Moderat (3) Ruderat (3) Dårlig (4) 

N9 Ubetydelig (-0,14) Ringe (4) Brugsplæne (5) Brugsplæne (4) Dårlig (4) 

N10 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N11 Moderat (0,61) God (2) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N12 Moderat (0,64) God (2) Moderat (3) Mose (1) Moderat (3) 

N13 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N14 Moderat (0,61) God (2) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N15 Høj (0,89) Høj (1) God (2) Mose (1) Høj (1) 

N16 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Urørt skov (2) Høj (1) 

N17 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) Høj (1) 

N18 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) God (2) 

N19 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N20 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Overdrev (1) God (2) 

N21 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Mose (1) God (2) 

N22 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) Moderat (3) 

N23 Moderat (0,66) Høj (1) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N27 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Overdrev (1) God (2) 

N43 Moderat (0,53) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) God (2) 

N44 Moderat (0,53) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) God (2) 

N45 Moderat (0,53) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) God (2) 

 

 

4.5 Samlet vurdering af byggefeltet 

Byggefelt AF-NØV har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt 

såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 – 

50 år. Dette betinger en stor artvariation. 

 

Samtidig har den gradvise inddæmning og opfyldning af Amagers vestkyst de sidste par 100 år be-

tydet, at de oprindelige lysåbne saltpåvirkede områder er forsvundet. Den natur, der findes på 

Amager Fælled er primært betinget af de senere opfyldninger og terrænændringer, herunder også 

ændrede afvandingsforhold. Lokalt er der dog elementer af den oprindelige natur som har overle-

vet (herunder salttolerante arter), som har overlevet, idet der stadig er delområder som repræsen-

terer det oprindelige terræn, og arter fra de oprindelige naturområder har også i et vist omfang 

kunnet sprede sig ind over de områder, der har været opfyldt og efterfølgende overladt til naturlig 

succession. 

 

De områder, der i dag formodentlig bedst repræsenterer den oprindelige natur er de lysåbne moser 

og overdrev med spredte kratbevoksninger. I historisk tid hvor området har været anvendt til 

græsning og militære formål har der formodentlig højst været spredte krat af tjørn og pil. På Ama-

ger Fælled er der kratbevoksninger, som har fået mulighed for at udvikle sig til egentlig skov, og 
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dermed nærmer sig naturtyper der naturligt ville udvikle sig på de oprindelige arealer uden menne-

skelige indgreb. 

 

I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør føl-

gende forhold inddrages: 

• Områdets oprindelighed  

• Naturtypen  

• Naturens tilstand 

• Forekomst af sjældne arter 

• Administrative bindinger 

 

Byggefeltet har generelt en moderat naturværdi, men rummer også delområder med ringe eller 

ubetydelig naturværdi. Et enkelt delområde (N15) skiller sig ud med en høj naturværdi. 

4.5.1 Oprindelige områder 

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for 

de seneste 50 år, men 28 % af byggefeltets areal (svarende til 4,8 ha) repræsenterer det oprinde-

lige terræn, beliggende i den østlige og sydlige del af byggefeltet. Store dele af disse arealer har en 

kort årrække stået under vand inden der blev etableret afvanding ned til og ud langs Vejlands Allé. 

Disse arealer fremstår stadig som moseområder. Områderne øst for den landskabelige kanal har i 

denne undersøgelse  en beregnet ringe naturtilstand (N11 og N14, se Figur 11), mens området 

vest for kanalen har moderat naturtilstand.  

 

Det sydvestligste område (N15), som repræsenterer den sidste rest af det oprindelige Plantholm-

løb, har opnået en god naturtilstand i denne undersøgelse. Dette skal tilskrives dels et højt struk-

turindeks som følge af græsning, men i høj grad også et afvigende højt artsindeks i forhold til de 

andre arealer med oprindeligt terræn. Dette skyldes formodentligt, at arealet blev udsat for knapt 

så mange voldsomme forstyrrelser i perioden 1966-1975, hvor der foregik jordpåfyldning af de 

omgivende arealer. 

 

Der er inden for områderne med oprindeligt terræn fundet fredede arter af padder og krybdyr 

(skrubtudse, grøn frø og snog samt spidssnudet og butsnudet frø i N15). Vegetationen i disse om-

råder er domineret af naturtypekarakteristiske arter, men skiller sig ikke ud naturmæssigt med en 

høj forekomst af sjældne arter.  

4.5.2 Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter 

75 % af byggefeltet (svarende til 14,1 ha) har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3, heraf er 41 % (7,7 ha) mose, 27 %, (5,1 ha) overdrev og 7 % (1,3 ha) sø / vand-

hul, sidstnævnte mest på grund af den landskabelige kanal. Kun mosen N15 omtalt ovenfor har en 

god naturtilstand.  

 

Der er en relativ høj forekomst af sjældne arter knyttet til overdrevene N2, N18 og N20 (se Figur 

11), som tilsammen rummer de fleste af byggefeltets bestande af orkideer, og hvor også de 

sjældne arter af insekter er fundet. Desuden er områdets søer ynglested for padder, herunder bilag 

IV arten spidssnudet frø i det nyanlagte vandhul N4.  

 

19 % af byggefeltet (svarende til 3,5 ha) er dækket af andre naturtyper, tørt krat og urørt skov. 

Disse områder har ringe til moderat naturtilstand. Den urørte skov (delområde N16) har stort po-

tentiale for forekomst af flagermus, og har en relativ høj forekomst af de sjældne arter der er fun-

det i denne undersøgelse (orkideerne skov-hullæbe og ægbladet fliglæbe), mens de tørre krat (N10 

og N13) er biologisk set er mere uinteressante. 
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I forhold til forekomsten af sjældne arter er denne undersøgelse ikke i sig selv en udtømmende 

kortlægning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områ-

derne er blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke 

alle arter er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, 

f.eks. vandlevende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, 

svampe mv.). Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og 

dermed forrykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede.  

 

Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er der-

for ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens 

natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af 

sjældne planter som ikke er opdaget. 

 

Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra 

nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner. 

4.5.3 Administrative bindinger 

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder og søer / 

vandhuller (i alt 8,9 ha), men ikke øvrige arealer. Delområderne N15, N16, N19, N20, N21 og N22 

(se Figur 11) er delvist beliggende inden for Amager Fælled fredningen, mens N23 ligger helt inden 

for denne. 

 

Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 3 arter af orkideer, 5 arter af padder og 2 arter 

krybdyr. Heraf er 1 paddeart desuden omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

 

 

4.5.4 Prioritering i forhold til boligbebyggelse 

I forhold til boligbebyggelse anbefales det, at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier, 

men også terrænets oprindelighed, med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. Terrænets oprin-

delighed er generelt højt i de østlige dele af byggefeltet, mens de fleste af de biologisk mest inte-

ressante områder ligger i den vestlige del.  

 

I forhold til forekomsten af fredede arter og bilag IV-arter anbefales det at prioritere bevarelse af 

naturområder, hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der imidlertid 

kunne skabes erstatningsbiotoper for mange fredede arter. 

 

Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områ-

derne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes 

for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning 

for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter. 
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5 BYGGEFELT AF-NØS 

Byggefelt AF-NØS ligger i den nordøstlige del af Amager Fælled. Beliggenheden af byggefeltet 

fremgår af Figur 5.  

 

 
Figur 18: Den geografiske placering af byggefelt AF-NØS (lyserød) på Amager Fælled.  

 

5.1 Byggefeltets anvendelse 

Byggefeltet ligger umiddelbart øst for de tidligere skydebaner, men har været anvendt til opstilling 

af batterier og mål samt skydning med håndvåben /10/. Den militære anvendelse fortsatte til ind i 

60’erne. For enden af Grønjordsvej blev der i begyndelsen af 60’erne etableret en jordtip, dvs. op-

fyldningssted for primært jord fra udgravninger ved byggeri andre steder i byen. Store dele af arealet 

blev afskrabet og efterfølgende opfyldt i perioden 1966 – 69 som beskrevet i afsnit 2.2. 

 

I 2003 – 2006 blev den landskabelige kanal etableret som en del af Ørestadsbebyggelsen. Kanalen 

er op til 25 m bred og 1,5 m dyb, Bunden er stampet ler, mens siderne er af beton eller metal 

(spuns). Materialet fra udgravningen er udspredt langs kanalen. Der er endvidere i 2015 etableret 

to mindre erstatningsvandhuller inden for byggefeltet, som en del af forberedelserne til Ørestad 

Fælled Kvarter-bebyggelsen. Jorden fra udgravning er udspredt på arealerne ved siden af vandhul-

lerne. 

 

I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet 

naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning 

og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være helt 

nulstillet ved påfyldning af et tykt lag jord, eller den kan være mere eller mindre forstyrret, f.eks. 
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som følge af militære aktiviteter. Dette er opsummeret i nedenstående Figur 19, hvor de enkelte 

delarealer er nærmere beskrevet i Tabel 12. Centralt omkring den landskabelige kanal og i en 

bræmme i den vestlige del af byggefeltet findes arealer, som stadig er oprindeligt terræn med større 

eller mindre forstyrrelser. De resterende arealer har været nulstillet ved jordpåfyldning og efterføl-

gende henligget til fri succession siden 1975. 

 

 
Figur 19 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NØS 

 
Tabel 12 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NØS, jf. Figur 19 

Delareal Seneste terrænændring 
A1 Oprindelig topjord skrabet af i 1966 

Opfyldt med råjord i 1975 

A2 Oprindelig topjord skrabet af i 1966 
Opfyldt med råjord i 1972-1975 

A3 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 
Opfyldt med råjord i 1975 

A4 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 
Opfyldt med råjord i 1975 
Opfyldt med råjord fra udgravning af Den Landskabelige Kanal og anlæggelse af Ørestad Bou-
levard i 2006 

A5 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 
Opfyldt med råjord i 1975 

A6 Lavtliggende parti i det oprindelige terræn. Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den pe-
riode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Den gamle afvandingsgrøft 
(A14) følger sydkanten af polygonen og kan stadig erkendes i felten. Terrænet må antages at 
være oprindeligt, dog oversvømmet størstedelen af året i dag. 

A7 Bygningsværk kan ses på skråfoto 1938, men ikke på Lave Maalebordsblade. Udjævnet og 
jordpåfyldt i 1966. 
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Delareal Seneste terrænændring 
A8 Den nordlige polygondel fremstår som bygningsværk med omkransende firkantet jordvold og 

voldgrav på luftfoto 1930 og Lave Maalebordsblade, men ikke på Høje Maalebordsblade. Den 
sydlige jordvold er planeret ud i senest 1945 og var det muligvis også i 1938. De to polygoner 
fremstår på dette tidspunkt som et sammenhængende rektangel af fyldjord. I 1966 er der mu-
ligvis kørt mere jord på, og samtidig er jordvoldene helt væk. I 2006 gennemskæres polygo-
nen til to af Den Landskabelige kanal. Voldgraven langs nordsiden af polygonen kan stadig er-
kendes i terrænet i dag. 

A9 Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre po-
lygoner bliver nulstillet. Dele af arealet har undergået en del slidpåvirkning fra først militærets 
brug og senere i perioden 1966-1975 i form af parallelle kørespor. Terrænet må antages at 
være oprindeligt, dog lettere oversvømmet størstedelen af året i dag. 

A10 Mulig rest af Langebakke / Signalbakke. Kunstig aflang bakke af ukendt oprindelse, der tidligst 
kan erkendes på luftfoto 1938. Nedlagt omkring 2006 i forbindelse med anlæg af Ørestad Bou-
levard. 

A11 Opfyldt med jord i 1969. 

A12 Skråning langs østkanten af den høje losseplads. Etableret i 1972 for at udjævne den stejle 
kant mellem lossepladsen og den nord-syd-gående kanal. 

A13 Forsvarsteknisk anlæg bestående af to voldgrave / brede grøfter med en jordvold mellem. Kan 
første gang erkendes på Høje Maalebordsblade, men ikke på ældre kort. Eksisterer i dag. 

A14 Afvandingsgrøft fra Sundbyvester til Kalvebod Strand. Kan første gang erkendes på Høje Maa-
lebordsblade, men ikke på ældre kort. Østlige delpolygon bliver afskåret omkring 2006, hvor 
Den Landskabelige Kanal anlægges. Den vestlige delpolygon indgår i dag i afvandingssystemet 
for Ørestad Nord. 

A15 Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre po-
lygoner bliver nulstillet, og terrænet må antages at være oprindeligt. I den vestligste del kan i 
dag stadig erkendes enkelte større huller (mulige nedslagshuller) efter militære aktiviteter. 
Centralt gennemskæres polygonen af en lille bid af det oprindelige Plantholmløb, der afskar 
Plantholm fra Amager. Denne del fremstår i dag som tagrørssump. Polygonen har i perioden 
1966-1975 enkelte gange været oversvømmet helt som følge af forstyrret afvandingssystem. 

A16 Oprindelig topjord skrabet af i 1966. Opfyldt med jord i 1972-1975. Påfyldt jord er fordelt 
ujævnt, og der opstår derfor en fugtig lavning centralt i den nordlige del. Denne del fremstår i 
dag som sumpskov. Den vestlige del af polygonen fremstår i dag som tør skov. Den påfyldte 
jord i den vestlige del må derfor antages at være mere næringsrig/muldrig end den østlige del, 
der i dag fremstår som lysåben og med lavtvoksende vegetation. 

A17 Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 og opfyldt med råjord samtidig. Påfyldt jord er for-
delt ujævnt, og der opstår derfor en større fugtig lavning langs den sydvestlige kant af polygo-
nen og en fugtig lavning i det nordøstlige hjørne af polygonen. Disse fremstår i dag som hhv. 
lysåben tidvis våd eng og som fugtigt pilekrat med indslag af rørskov. 

Den land-
skabelige 
kanal 

Den landskabelige kanal er etableret i 2003 – 2006. Kanalen er op til 25 m bred og 1,5 m dyb, 
Bunden er stampet ler, mens siderne er af beton eller metal (spuns). Materialet fra udgravnin-

gen er spredt langs kanalen (se delareal A4). 

5.2 Naturmæssige bindinger 

Det fremgår af vidensindsamlingen fra 2013 foretaget af Biomedia /17/, at den østlige del af byg-

gefeltet karakteriseres som mose, mens den vestligste del er karakteriseret som eng/overdrev. 

Dette fremgår dog ikke af miljøportalens vejledende registrering af § 3 områder (jf. Figur 7).  

 

Hele byggefeltet ligger i byzone. I byzone gælder § 3-beskyttelsen for visse naturtyper (enge og 

overdrev) kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3-na-

turtyperne mose og sø / vandhul. 

 

Hele byggefeltet ligger desuden inden for Ørestadsgrænsen, og her varetages naturfredningshen-

syn gennem den fysiske planlægning jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S 

§ 16 stk. 1 og 2. Arealerne inden for byggefeltet er udlagt til naturområder, og må ikke bebygges, 

benyttes til anlæg eller gøres til genstand for andre indgreb bortset fra naturpleje og anlæg af 

stier. Den fysiske planlægning her omfatter Ørestadsselskabets helhedsplan for Ørestad fra juni 

1995 /25/, samt Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled /12/. 
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Figur 20 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NØS på 
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/. 

Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled fra december 2016 beskriver plejetiltag, 

anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at byggefeltet primært plejes med 

henblik på at opnå en mosaik af krat, eng, overdrev og græsland uden for den landskabelige kanal 

(se Figur 21). 
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Figur 21 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.  

5.3 Naturforhold i tidligere undersøgelser 

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med 

en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af 

Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgænge-

lige på naturbasen /13/. 

 

Botanisk set er byggefeltet uden for den landskabelige kanal karakteriseret som mose og eng. Der 

er inden for byggefeltet registreret de fredede orkidéer ægbladet fliglæbe og riddergøgeurt. Sidst-

nævnte er fundet i ét eksemplar og har her sin eneste forekomst i Danmark, mens ægbladet flig-

læbe som er sjælden men udbredt i hele landet, er fundet i flere tusinde eksemplarer. Af øvrige 

sjældne, men ikke fredede arter i byggefeltet er registreret ager-vikke, pile-alant, skør pil og 

strandkarse. 

 

Af dyrearter er inden for byggefeltet er i naturbasen registreret følgende arter af padder og kryb-

dyr, som alle er fredede: grøn frø, skrubtudse, snog og almindeligt firben (skovfirben). Spidssnudet 

frø er registreret i 1 eksemplar umiddelbart uden for den nordvestlige del af byggefeltet, og vil for-

modentlig også kunne findes inden for området. Der forekommer en ikke-rapporteret indberetning 

af grønbroget tudse fra 2010 indhentet via personlig kontakt til rapportøren i forbindelse med de 

tidligere undersøgelser /21/. Af sjældne, rødlistede arter i øvrigt (se Figur 9) er i naturbasen regi-

streret fuglene lille fluesnapper og svaleklire (begge i 1 eksemplar) samt 4 arter af insekter (alle 

sommerfugle). Hare er ligeledes set inden for området. 
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Figur 22 Rødlistede arter registreret i naturbasen i og omkring byggefelt AF-NØS 

Der er tidligere registreret sjældne billearter og sommerfugle på Amager Fælled, men det er ikke 

altid muligt at knytte fundene til bestemte byggefelter i området. Det drejer sig bl.a. om billerne 

Macroplea mutica, dyndløber, lille guldløber, stor korsløber og hedemosevinterløber. Arterne er 

følsomme overfor forstyrrelser i de øvre jordlag, og har ikke været observeret i minimum 60 – 70 

år – de har dog heller ikke været aktivt eftersøgt i mange år. Den eneste af de fem arter, hvor det 

vurderes der kan være en lille chance for, at der stadig er en bestand inden for de mere 

uforstyrrede delområder (A6, A9, A15 og A18, se Figur 19), er den lille guldløber – den er, bortset 

fra tilgroning, ikke så sart som de andre arter.  

 

I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der 

blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er 

rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne 

blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT 

(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager 

Fælled de seneste 3 år. Lille Køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical). 

Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager 

Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered). 

 

Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet 

som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes 

extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten 

strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en 
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national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart 

(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet 

tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden. 

 

Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014  

/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet er vurderet som ringe, bortset fra byggefeltets 

sydvestligste hjørne og den landskabelige kanal, hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat.  

5.4 Resultater af kortlægningen i 2018 

5.4.1 Naturtyper 

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 23. De 
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 13 og Bilag A. 
 
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3, hh. mose, overdrev og sø/vandhuller. Der er endvidere et mindre areal med urørt skov, og min-
dre arealer med tørt krat. Den landskabelige kanal er en sø, og endelig er der arealer langs den 
sydlige del af den landskabelige kanal, som har karakter af ruderat og brugsplæne. 
 

 
Figur 23 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NØS. 
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Tabel 13 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 23. 

Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N1 Tørt krat 0,37 Tørt kratskovsområde med mindre lysåbne ryddede partier. Domineret af ens-
aldrende hvidtjørn. Skrånende mod øst ned til kanal. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972 

N2 Overdrev 2,51 Kvæggræsset, fladt overdrev på lerbund med spredte tjørn og kratpartier. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N3 Vandhul 0,02 Nyere, gravet, lille vandhul med næsten vegetationsløse brinker. 
Etableret 2017 

N4 Vandhul 0,02 Nyere, gravet, lille vandhul med kraftigt optrådte vegetationsløse brinker. Lidt 
lavere krat på sydvestlige side. 
Etableret 2017 

N5 Mose 0,24 Kraftig rørsump med lille aflang holm i midten, der er tilgroet med hvidtjørn. 
Blågrøn star vokser på holmen. 
Anlagt før ultimo 1800-tallet - lettere forstyrret 1975 

N6 Tørt krat 0,72 Selvgroet gammelt krat gående mod skov med indslag af lyskrævende arter i 
de vest- og sydvendte skovbryn langs stierne. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N7 Mose 1,03 Vinteroversvømmet moseareal domineret af tagrør. Spredte pleter med lavt-
voksende tagrør og mere artsrige partier. Kraftigt sommerudtørret ved regi-
streringstidspunktet. Syv stararter på arealet. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N8 Ruderat 0,80 Ca. 12 år gammelt græsruderat på begge sider af Den Landskabelige Kanal. 
Anlagt med lerjord og slås jævnligt. Stort potentiale for overdrev med tiden. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006. 

N9 Brugs-
plæne 

0,47 Brugsplæne anlagt omkring 2006. Slås intensivt. Der findes del vegetative al-
mindelige blomsterplanter i plænen. Arealet har stort potentiale for at blive 
blomstrende bynatur til glæde for publikum og insekter, hvis græsslåningsin-
tensiteten nedsættes eller dele af arealet kun slås ekstensivt. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006 

N10 Tørt krat 0,47 Tørt krat på højbund. Domineret af hvidtjørn. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972 

N11 Mose 0,84 Rørsump domineret af tagrør – Fugtigt krat i den østlige ende. 
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975 

N12 Mose 1,98 Moseareal primært bestående af pilekrat og tagrør med indslag af lidt mere 
artsrige småpartier på tuet bund. 
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975. 

N13 Tørt krat 0,56 Tørt krat på højere bund end den omgivende mose. Hvidtjørn dominerer krone-
laget. 

Nulstillet ved jordpåfyldning i 1966. 

N14 Mose 0,68 Tagrørsdomineret vådt areal. Tør kant mod nord med indslag af lidt flere arter 
af vedplanter, græs og urter, herunder en større bestand af skov-hullæbe. 
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975. 

N15 Mose 0,83 Fugtigt areal med knoldkærstruktur i den vestlige del. Knoldkær domineret af 
knold-star. Stærkt udtørret ved besigtigelsen. 
Oprindeligt terræn - lettere forstyrret i 1975. 

N16 Urørt 
skov 

0,65 Tør urørt skov med indslag af tætte kratpartier og spredte lysninger. Flertage-
ret skovbillede med dødt ved. Urørt naturskovspræg med kollapsede veteran-
træer og naturlig selvforyngelse. Kvæggræsses ekstensivt. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N17 Mose 0,60 Skov- og kratmose på lerbund, der med års mellemrum udtørrer helt om som-
meren. Udtørret ved besigtigelsen. Karakter af urørt sumpskov. Domineret af 
store hvid-pil, hvoraf flere er rodvæltet. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N18 Overdrev 0,65 Kvæggræsset overdrev med spredte hvidtjørn. Knastørt ved besigtigelsen, men 
små indslag af fugtigbundsarter tyder på tidvis fugtige lavninger på det flade 
areal. Engmyrertuer forekommer spredt. Riddergøgeurt findes i 1 eksemplar. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975. 

N19 Mose 0,12 Fugtig lavning i langs skovbrynet ud mod overdrev. På lerbrund og dermed 
med svingende vandstand. Udtørrer ofte. Gamle murbrokker og andet byggeaf-
fald synligt i terrænoverfladen. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 
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Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N20 Overdrev 1,24 Gammelt ruderat med græslandsflora. Spredte hvidtjørn. Enkelte engmyrertuer 
på arealet. Meget tørt og afsvedet på besigtigelsestidspunktet. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 

N21 Mose 0,36 Tagrørsdomineret mose beliggende i randen af gammelt fugtigt pilekrat. Helt 
udtørret ved besigtigelsen. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 

N22 Mose 0,52 Fugtigt pilekrat som efterhånden har udviklet naturskovskarakter og -kvalite-
ter. Usædvanlig tørt ved besigtigelsen. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969. 

N27 Overdrev 0,63 Tørt græsland med indslag af tørt krat. Murbrokker synlige flere steder i jord-
overfladen. Lavninger med tidvis våd bund. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969 

N43 Sø/vand-
hul 

0,47 Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Fungerer som regnvandsaf-
ledning fra Ørestad Nord. Meget renvandet og med en forholdsvis rig vandplan-
teflora. De lodrette betonkanter er problematiske for dyr, der falder i og efter-
følgende ikke kan komme op igen. 
Anlagt i 2006. 

N44 Sø/vand-
hul 

0,41 Kunstig sø med kanalform og lodrette spunsede kanter, som kun i meget tørre 
år stikker op over vandoverfladen. Fungerer som regnvandsrecipient for Øre-
stad Nord. Forholdsvist renvandet og med en nogen lunde vandplanteflora. De 
lodrette spunsede kanter er i tørre år problematiske for dyr, der falder i og ef-
terfølgende ikke kan komme op igen. 
Anlagt i 2006. 

N45 Sø vand-
hul 

0,44 Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Meget renvandet og med 
en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for 
dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen. 
Anlagt i 2006. 

 

5.4.2 Naturtilstand 

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 23. Naturtilstanden er overvejende ringe i den 

nordlige del af byggefeltet, og overvejende moderat i den sydlige del. Der er et område mod vest 

(N15) hvor tilstanden er god. I forhold til kortlægningen i 2013 er naturtilstanden forbedret i områ-

det, dels som følge af etablering af græsning i mellemtiden, men i høj grad også som følge af en 

mere detaljeret kortlægning i 2018. 

 



Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled  

 

www.moe.dk Side 57 af 184 
 

 
Figur 24 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NØS. 

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været 

nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få ind-

greb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgå-

ende i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er be-

regnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne op-

når forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier. Det ekstreme ek-

sempel er lokalitet N17, som ligger i artstilstandsklasse dårlig (0,08) og strukturtilstandsklasse høj 

(0,81), se Tabel 14. 

 

Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives 

områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle 

lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til in-

takte ældre naturlokaliteter.  

 

En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal 

tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der 

ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet 

med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest 

er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på 

byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog 

samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for 
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx 

gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled. 

 

En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i 

midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetatio-

nen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den 

værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige 

på besigtigelsestidspunktet. 

 

Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden 

for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske ud-

gangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetati-

onen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset. 

 
Tabel 14 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 24 

Lokalitet Naturtilstandsindeks Artsindeks Strukturindeks 

N1 Ringe   

N2 Moderat (0,43) Dårlig (0,19) God (0,78) 

N3 Moderat   

N4 Ringe   

N5 Ringe (0,36) Dårlig (0,12) God (0,73) 

N6 Moderat   

N7 Ringe (0,39) Ringe (0,21) God (0,66) 

N8 Moderat (0,50) Ringe (0,37) God (0,70) 

N9 Brugsplæne   

N10 Ringe   

N11 Ringe (0,38) Ringe (0,26) Moderat (0,57) 

N12 Moderat (0,41) Ringe (0,33) Moderat (0,52) 

N13 Ringe   

N14 Ringe (0,25) Dårlig (0,03) Moderat (0,57) 

N15 God (0,72) God (0,71) God (0,74) 

N16 Moderat   

N17 Ringe (0,37) Dårlig (0,08) Høj (0,81) 

N18 Moderat (0,49) Ringe (0,36) God (0,68) 

N19 Ringe (0,38) Ringe (0,31) Moderat (0,50) 

N20 Ringe (0,38) Ringe (0,22) God (0,63) 

N21 Moderat (0,52) Moderat (0,41) God (0,70) 

N22 Ringe (0,39) Dårlig (0,11) God (0,79) 

N27 Ringe (0,40) Ringe (0,23) God (0,66) 

N43 Moderat   

N44 Moderat   

N45 Moderat   

 

5.4.3 Flora 

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i Tabel 14 for de enkelte delområder (se Figur 23). 

Artsindekset er dårligt eller ringe, hovedsageligt fordi der er en del ikke-hjemmehørende og inva-

sive arter. Dog har mose området N21 et moderat artsindeks. 
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På Figur 25 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Ama-
ger Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.) Der er inden for byggefeltet regi-
streret 4 arter af fredede orkideer, hvoraf dog kun de 2 arter er genfundet i 2018. Der er bl.a. regi-
steret mindst 2.500 individer af ægbladet fliglæbe indenfor byggefeltet. De enkelte bestande er be-

skrevet i    
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Tabel 15. 

 

 
Figur 25 Fund af orkideer på Amager Fælled inden for byggefelt AF-NØS. 

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på ste-

der, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig frem-

gang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en 

meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidli-

gere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med 

stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området. 

 

Det kan dog under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et be-

tydeligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer. 
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Tabel 15 De enkelte bestande af orkideer på Figur 25. 

Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O1 Kødfarvet gøgeurt 5-6 blomstrende individer observeret i 2018 

O2 Riddergøgeurt 
1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste fore-

komst af arten i Danmark 

O3 Skov-hullæbe 19 individer observeret i 2018 

O4 Skov-gøgeurt 
5 blomstrende individer observeret i 2018 

Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015 

O5 Ægbladet fliglæbe 
Spredte bestande observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O6 Ægbladet fliglæbe 
Større bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O7 Ægbladet fliglæbe 
Mindre bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >100 

O8 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O9 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O10 Kødfarvet gøgeurt 2-3 individer observeret hvert år siden 2013 

O11 Skov-hullæbe 3-12 individer observeret hvert år siden 2014 

O12 Skov-hullæbe >50 individer observeret i 2018 

O13 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2014 

O14 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2015 

O15 Ægbladet fliglæbe 
Større spredte bestande observeret siden 2016  

Estimeret antal individer: >2000 

O16 Ægbladet fliglæbe Ukendt antal observeret ukendt årstal 

 

5.4.4 Flagermus 

Der forekommer med stor sandsynlighed potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i et område 

med urørt skov i den vestlige del af byggefeltet (N16 og N17 jf. Figur 23 i afsnit 5.4.1). 
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Figur 26: Områder i byggefelt AF-NØS, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og ra-
stetræer for flagermus, er markeret med rød. 

5.4.5 Fugle 

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 16, hvor registrerin-

gerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering, 

idet det overvejende er de samme arter der registreres. 3 arter registreret i 2013 er ikke registre-

ret i 2018, mens 5 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Der er 

tale om arter, som er almindeligt forekommende i Danmark.  
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Generelt byder byggefeltet på et varieret landskabsbillede med en stor variation af tilgroede og 

våde områder, der fletter sig ind i hinanden og betinger en stor variation og tæthed især af yng-

lende småfugle, herunder især mange sangfugle. Den Landskabelige Kanal betinger tilstedeværel-

sen af ynglende Gråand og Blishøne, men fungerer særdeles dårligt biologisk med sine cemente-

rede kanter, der ikke tillader en gradueret overgang mellem vandfladen og de tilstødende områder.  

 
Tabel 16 Ynglefugle i byggefelt AF-NØS 2018 og 2013. 

Art 2018 2013 
Knopsvane 0 1 

Gråand  5 3 

Fasan 0 1 

Grønbenet Rørhøne 1 1 

Blishøne 7 5 

Ringdue 4 3 

Gøg 2 2 

Gærdesmutte 3 0 

Jernspurv 2 3 

Nattergal  2 3 

Solsort  2 3 

Græshoppesanger 2 2 

Sivsanger 0 1 

Kærsanger  2 7 

Rørsanger  4 6 

Gærdesanger 1 2 

Tornsanger  7 8 

Havesanger  1 1 

Munk  1 4 

Gransanger  6 5 

Løvsanger  5 7 

Blåmejse 1 0 

Musvit  5 0 

Husskade 5 6 

Gråkrage 2 0 

Grønirisk 1 0 

Rørspurv  1 4 

YNGLEPAR I ALT 72 78 

ARTER I ALT 24 22 

5.4.6 Padder 

I byggefelt AF-NØS forekommer flere egnede ynglelokaliteter for padder. Byggefeltet består dels af 

en øst-vest-gående grøft (P4), to nygravede vandhuller (P2 og P3), en mindre grøft (P1) samt Den 

Landskabelige Kanal. Lokaliteterne er vist på Figur 27. Vest for byggefeltet ligger en nord-syd gå-

ende grøft (P5), der også er egnet som ynglelokalitet. 
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Figur 27 Fund af padder i byggefelt AF-NØS i forbindelse med naturkortlægningen i 2018. 

 

Bilag IV-arter 

Der blev registreret to bilag IV-padder inden for byggefeltet. Der blev således fundet haletudser af 

spidssnudet frø i vandhul P2 (Område N4 jf. Figur 23 i afsnit 5.4.1), samt en enkelt larve af stor 

vandsalamander i vandhul P3 (område N3), se Figur 28.  

 

Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N2, N18, N20 og N27 jf. Figur 23 

i afsnit 5.4.1), kan potentielt set være rasteområde for spidssnudet frø, da den raster i skov, fug-

tige enge og moser. 

 

Stor vandsalamander er ikke tidligere fundet inden for byggefelt AF-NØS, men etableringen vand-

hul P2 og P3 har muligvis fået individer fra ynglestederne syd for Grønjordssøen, til at finde nye 

ynglesteder. Begge vandhuller er egnede som yngleområder, omend der forekommer nipigget hun-

destejle i P2. Kratbevoksningerne inden for byggefeltet kan være rasteområde for arten. Det er 

dog ikke muligt at udpege præcist, hvor og om stor vandsalamander raster i byggefeltet. 
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Figur 28 Larve af stor vandsalamander fundet i vandhullet P3 (område N3). 

Grønbroget tudse, der som nævnt i afsnit 5.3 senest er rapporteret i 2010, er ikke fundet i forbin-

delse med kortlægningen i 2018, ej heller ved eDNA analyse. Vandhul P2 og P3 er med sin lys-

åbenhed egnede som ynglelokaliteter for grønbroget tudse, men arten er med stor sandsynlighed 

forsvundet fra Amager Fælled. 

 

Fredede arter 

I byggefelt AF-NØV er fundet lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø. I Den 

Landskabelige Kanal yngler der skrubtudse samt brun frø (spidssnudet eller butsnudet frø). Skrub-

tudse yngler i en rørskovsbevokset grøft (P1) og grøn frø yngler i flere af grøfterne (P1, P4 og P5). 

 

Voksne individer af butsnudet frø er observeret to steder i byggefeltet. Arten er ikke observeret i 

forbindelse med 2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og 

ved Grønjordssøen i 2016 /13/. 

5.4.7 Krybdyr 

Bilag IV-arter 

I 1995 blev der registret et enkelt individ af markfirben på Amager Fælled /21/. Denne forekomst 

var uden for byggefelterne, men Langebakke i nord blev nævnt som et potentielt levested, hvor 

der i 1980’erne forekom markfirben. I 1998 blev 1995-findestedet erklæret uegnet som levested, 

og samtidig var Langebakke nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard. Markfirben blev der-

med anset som værende forsvundet fra Amager Fælled.  
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Fredede arter 

Der blev kun observeret snog i byggefelt AF-NØS ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Natur-

basen viser dog, at almindeligt firben også forekommer umiddelbart i byggefeltet i den vestlige del. 

 

 
Figur 29 Fund af krybdyr i byggefelt AF-NØS ved naturkortlægningen i 2018, samt fra eksisterende data hentet 
fra Naturbasen i perioden 1998-2018. 

Byggefeltet vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de lever i 

overgangszoner mellem fugtig og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor sand-

synlighed i byggefeltet.  

 

I 1980’erne fandtes en forekomst af hugorm inden for byggefelt AF-NØS ved Langebakke /21/. 

Langebakke blev nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard omkring 1998, og arten er ikke 

registreret på Amager Fælled siden 1990, hvor den blev observeret på arealet over for Sundby sta-

tion. 

5.4.8 Insekter 

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observa-

tioner, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv. 

Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde 

op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-meto-

den”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men 

mindre mobile arter. 
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For de to nordøstlige byggeområder (AF-NØV og AF-NØS) er der ved denne undersøgelse i alt regi-

streret 147 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt i 

inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne 

tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men udover den al-

lerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat 

skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af 

sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at 

området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv. 

 

Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fun-

det i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled 

(se Figur 30). 

 

Tægen Polymerus nigrita 

Polymerus nigrita er ikke tidligere fundet på Amager Fælled. 

Denne tæge er en velkendt art, men er på landsplan ret fåtallig. At den ikke er fundet på 

Amager før skyldes formentlig, at den er blevet overset, eller at ingen har ledt efter den, 

da der kendes en hel del andre iagttagelser fra det storkøbenhavnske område. 

 

Sommerfuglen Ege-Vintermåler Apocheima hispidaria 

Der er ikke kendskab til tidligere fund af Ege-Vintermåler på Amager Fælled. Arten var tid-

ligere almindelig i Danmark, men vurderes i kraftig tilbagegang. 

 

Sommerfuglen stor frostmåler (Erannis defoliaria) 

Hos stor frostmåler er hunnerne vingeløse. Larverne lever på forskellige træer og buske. 

Arten er almindelig og udbredt i hele Danmark 

 

Billen lille hvepsebuk (Clytus arietis) 

Arten er almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Den voksne bille ligner en lille gede-

hams. Larven lever i løvtræ. 
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Figur 30 Fund af interessante insektarter i 2018 i byggefelt AF-NØS 

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de 

stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Ar-

terne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem 

arealerne: 

 

Iris (Apatura iris) 

Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har 

været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at 

den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den 

nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil 

(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde. 

 

Det hvide W (Satyrium w-album) 

Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget ud-

bredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på 

Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered). 

 

5.4.9 Naturværdi 

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØS fremgår af nedenstående Figur 31 og 

Tabel 17. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat naturværdi, som rummer væ-

sentlige naturværdier men også er præget af forstyrrelse. Delområdet N15 skiller sig ud med en 

høj naturværdi, mens enkelte delområder har ringe eller ubetydelig naturværdi. 
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Figur 31 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØS.  

 
Tabel 17 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets 
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 31. 

Lokalitet 
Naturværdi 

(NVI) 

Kontinuitet 

(KONI) 

Naturtilstand 

(NTII) 

Naturtype 

(NTYI) 

Værdifulde 

arter 

(VARI) 

N1 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N2 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) God (2) 

N3 Moderat (0,58) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) Høj (1) 

N4 Ringe (0,47) Ringe (4) Ringe (4) Sø/vandhul (1) Høj (1) 

N5 Moderat (0,66) Høj (1) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N6 Moderat (0,52) Moderat (3) Moderat (3) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N7 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N8 Ubetydelig (0,22) Ringe (4) Moderat (3) Ruderat (3) Dårlig (4) 

N9 Ubetydelig (-0,14) Ringe (4) Brugsplæne (5) Brugsplæne (4) Dårlig (4) 
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Lokalitet 
Naturværdi 

(NVI) 

Kontinuitet 

(KONI) 

Naturtilstand 

(NTII) 

Naturtype 

(NTYI) 

Værdifulde 

arter 

(VARI) 

N10 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N11 Moderat (0,61) God (2) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N12 Moderat (0,64) God (2) Moderat (3) Mose (1) Moderat (3) 

N13 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N14 Moderat (0,61) God (2) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N15 Høj (0,89) Høj (1) God (2) Mose (1) Høj (1) 

N16 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Urørt skov (2) Høj (1) 

N17 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) Høj (1) 

N18 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) God (2) 

N19 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) God (2) 

N20 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Overdrev (1) God (2) 

N21 Moderat (0,56) Moderat (3) Moderat (3) Mose (1) God (2) 

N22 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Mose (1) Moderat (3) 

N27 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Overdrev (1) God (2) 

N43 Moderat (0,53) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) God (2) 

N44 Moderat (0,53) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) God (2) 

N45 Moderat (0,53) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) God (2) 
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5.5 Samlet vurdering af byggefeltet 

Byggefelt AF-NØS har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt 

såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 – 

50 år. Dette betinger en stor artvariation. 

 

Samtidig har den gradvise inddæmning og opfyldning af Amagers vestkyst de sidste par 100 år be-

tydet, at de oprindelige lysåbne saltpåvirkede områder er forsvundet. Den natur, der findes på 

Amager Fælled er primært betinget af de senere opfyldninger og terrænændringer, herunder også 

ændrede afvandingsforhold. Lokalt er der dog elementer af den oprindelige natur som har overle-

vet (herunder salttolerante arter), som har overlevet, idet der stadig er delområder som repræsen-

terer det oprindelige terræn, og arter fra de oprindelige naturområder har også i et vist omfang 

kunnet sprede sig ind over de områder, der har været opfyldt og efterfølgende overladt til naturlig 

succession. 

 

De områder, der i dag formodentlig bedst repræsenterer den oprindelige natur er de lysåbne moser 

og overdrev med spredte kratbevoksninger. I historisk tid hvor området har været anvendt til 

græsning og militære formål har der formodentlig højst været spredte krat af tjørn og pil. På Ama-

ger Fælled er der kratbevoksninger, som har fået mulighed for at udvikle sig til egentlig skov, og 

dermed nærmer sig naturtyper der naturligt ville udvikle sig på de oprindelige arealer uden menne-

skelige indgreb. 

 

I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør føl-

gende forhold inddrages: 

• Områdets oprindelighed  

• Naturtypen  

• Naturens tilstand 

• Forekomst af sjældne arter 

• Administrative bindinger 

 

Byggefeltet har generelt en moderat naturværdi, men rummer også delområder med ringe eller 

ubetydelig naturværdi. Et enkelt delområde (N15) skiller sig ud med en høj naturværdi. 

5.5.1 Områdernes oprindelighed 

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for 

de seneste 50 år, men 26 % af byggefeltets areal (svarende til 4,3 ha) repræsenterer det oprinde-

lige terræn, overvejende beliggende i den østlige del af byggefeltet omkring den landskabelige ka-

nal. Store dele af disse arealer har en kort årrække stået under vand inden der blev etableret af-

vanding ned til og ud langs Vejlands Allé. Disse arealer fremstår stadig som moseområder. Områ-

derne øst for den landskabelige kanal har i denne undersøgelse  en beregnet ringe naturtilstand 

(N11 og N14, se Figur 24), mens området vest for kanalen har moderat naturtilstand.  

 

Det sydvestligste område (N15), som repræsenterer den sidste rest af det oprindelige Plantholm-

løb, har opnået en god naturtilstand i denne undersøgelse. Dette skal tilskrives dels et højt struk-

turindeks som følge af græsning, men i høj grad også et afvigende højt artsindeks i forhold til de 

andre arealer med oprindeligt terræn. Dette skyldes formodentligt, at arealet blev udsat for knapt 

så mange voldsomme forstyrrelser i perioden 1966-1975, hvor der foregik jordpåfyldning af de 

omgivende arealer. 
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Der er inden for områderne med oprindeligt terræn fundet fredede arter af padder og krybdyr 

(skrubtudse, grøn frø og snog samt spidssnudet og butsnudet frø i N15). Vegetationen i disse om-

råder er domineret af naturtypekarakteristiske arter, men skiller sig ikke ud naturmæssigt med en 

høj forekomst af sjældne arter. 

5.5.2 Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter 

72 % af byggefeltet (svarende til 13,6 ha) har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3, heraf er 38 % (7,2 ha) mose, 27 %, (5,0 ha) overdrev og 7 % (1,4 ha) sø / vand-

hul, sidstnævnte mest på grund af den landskabelige kanal. Kun mosen N15 omtalt ovenfor har en 

god naturtilstand.  

 

Der er en relativ høj forekomst af sjældne arter knyttet til overdrevene N2, N18 og N20 (se Figur 

24), som tilsammen rummer de fleste af byggefeltets bestande af orkideer, og hvor også de 

sjældne arter af insekter er fundet. Desuden er områdets søer ynglested for padder, herunder bilag 

IV arterne spidssnudet frø i det nyanlagte vandhul N4 og stor vandsalamander i det nyanlagte 

vandhul N3.  

 

19 % af byggefeltet (svarende til 3,6 ha) er dækket af andre naturtyper, tørt krat og urørt skov. 

Disse områder har ringe til moderat naturtilstand. Den urørte skov (delområde N16) som delvist 

ligger inden for byggefeltet (se Figur 24) har stort potentiale for forekomst af flagermus, og har en 

relativ høj forekomst af de sjældne arter der er fundet i denne undersøgelse (orkideerne skov-hul-

læbe og ægbladet fliglæbe), mens de tørre krat (N1, N6, N10 og N13) er biologisk set er mere uin-

teressante. 

 

I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke i sig selv en udtømmende 

kortlægning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områ-

derne er blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke 

alle arter er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, 

f.eks. vandlevende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, 

svampe mv.). Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og 

dermed forrykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede. 

 

Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er der-

for ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens 

natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af 

sjældne planter som ikke er opdages. 

 

Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra 

nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner. 

5.5.3 Administrative bindinger 

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder og søer / 

vandhuller (i alt 8,6 ha), men ikke øvrige arealer. Der er ikke fredede områder inden for byggefel-

tet. 

 

Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 3 arter af orkideer, 6 arter af padder og 2 arter 

krybdyr. Af de 6 paddearter er de 2 arter desuden omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
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5.5.4 Prioritering i forhold til boligbebyggelse 

I forhold til boligbebyggelse anbefales det, at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier, 

men også terrænets oprindelighed, med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. Terrænets oprin-

delighed er generelt højt i de østlige dele af byggefeltet omkring den landskabelige kanal, mens de 

fleste af de biologisk mest interessante områder ligger i den vestlige del.  

 

I forhold til forekomsten af fredede arter og bilag IV-arter anbefales det, at prioritere bevarelse af 

naturområder, hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der imidlertid 

kunne skabes erstatningsbiotoper for mange fredede arter. 

 

Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områ-

derne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes 

for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning 

for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter. 
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6 BYGGEFELT AF-NVN 

Byggefelt AF-NVN ligger i den nordvestlige del af Amager Fælled inklusive ballonparken. Beliggen-

heden af byggefeltet fremgår af Figur 5.  

 

 
Figur 32: Den geografiske placering af byggefeltet AF-NVN på Amager Fælled. 

6.1 Byggefeltets anvendelse 

Hele byggefeltet ligger på den tidligere ø Plantholm, der lige som resten af Amager Fælled oprinde-

ligt har henligget som græsningsfælled jf. Figur 2 og afsnit 2.1. Omkring 1760 etableres det mili-

tære øvelsesanlæg Polygonen på dele af Plantholm, og i første halvdel af 1800-tallet blev dette an-

læg erstattet af skydebaner, som dækkede stort set hele øens areal. I starten af 1970’erne blev 

skydebanerne udjævnet og størstedelen blev efterfølgende tilført fyldjord.  

 

I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet 

naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning 

og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være mere 

eller mindre nulstillet ved påfyldning af et tyndt lag jord, eller den kan være mere eller mindre 

forstyrret, f.eks. som følge af rydning af vedplanter og efterfølgende planering.  Dette er opsummeret 

i nedenstående Figur 33, hvor delarealerne er nærmere beskrevet i Tabel 18.  
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Figur 33 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NVN. 

 
Tabel 18 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NVN, jf. Figur 33. 

Delareal Seneste terrænændring 
A19 Polygonen udgør størstedelen af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit 2.1. 

De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975 bliver 
der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud rundt om 
enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag. Den tilførte jord blev ikke 
planeret ud, så den dækkede arealet 100 %. Dette har resulteret i, at store pletter i dag frem-
står som tidvist våde lavninger. Langs den nord-syd-gående grussti er der slet ikke tilført rå-

jord, og her kan de gamle skydebanegrøfter stadig erkendes i terrænet i dag. I 1994 er der 
blevet deponeret fire mindre (under 200 m2 pr. stk.) bunker byggeaffald centralt i området. 

A20 Kysten af den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Opfyldt med ukendt jord i forbindelse med 
etablering af Islandsbrygge området omkring 1929. Har henligget som selvgroet krat/skov si-
den da. 

A21 En del af de gamle skydebaner på den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. I modsætning til 
størstedelen af skydebanerne i A19, blev denne del af skydebanerne ikke tilført råjord i 1971. I 
1971 blev de to vestligste af de i alt tre skydebanevolde delvist planeret ud (den østligste er 
stadig intakt), og al vedopvækst ryddet, på nær nogle enkeltstående træer, som stadig står i 
skoven i dag. Efterfølgende har arealet ligget i fri succession uden nogen form for indgreb. 
Dette har resulteret i en vild selvgroet sumskov med meget dødt ved. 

A22 En del af den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i 
den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Området er forholds-
vist kulturpåvirket på alle tilgængelige luftfotos tilbage til 1930. Omkring 2006 anlægges den 
nye skole ved siden af, og samtidig bliver polygonen jordpåfyldt og omlagt til intensivt grønt 
anlæg. 
 

A23 
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Delareal Seneste terrænændring 
A23 En del af de gamle skydebaner på den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Der er ikke skrabet 

af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstil-
let. Arealet ryddes for vedopvækst i 1971 og henligger til fri succession efterfølgende. Siden er 
der blevet tilført spredte bunker ukurant affaldsjord og taget tømmer ud. Dette har resulteret i, 
at området i dag fremstår som forholdsvis tør ensartet skov. 

A28 Polygonen udgør den vestlige del af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit 
2.1. De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975 
bliver der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud 
rundt om enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag. 

 

6.2 Naturmæssige bindinger 

Store dele af byggefeltet er vejledende registreret som § 3-beskyttet overdrev, mose eller sø (jf. 

Figur 34). 

 

Hele byggefeltet ligger i byzone, hvilket indebærer, at enkelte § 3-naturtyper (enge og overdrev) 

kun er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3-

naturtyperne mose og sø / vandhul. 

  

Hele byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7. juli 1994 /14/, (se Figur 34). 

Der må ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der søges om di-

spensation hvis det er foreneligt med fredningens formål. 

 

Den nordligste del af byggefeltet er fredskov. 
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Figur 34 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NVN på 
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/. 

Københavns kommune har i december 2016 udgivet en udviklingsplan for Amager Fælled, der be-

skriver plejetiltag, anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at den nordlige 

del af byggefeltet samt to bælter i den vestlige del bibeholdes som skov, mens en stor del af den 

sydøstlige del ønskes udviklet til mose med rørskov. Et bælte mellem de to skovbælter i den syd-

vestlige del af byggefeltet udvikles hen imod lysåbne, tørre naturtyper (eng, overdrev og græs-

land) (se Figur 35). 
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Figur 35 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.  

6.3 Naturforhold i tidligere undersøgelser 

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med 

en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af 

Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgænge-

lige på naturbasen /13/. 

 

Botanisk set er byggefeltet karakteriseret som skov (den nordlige del), mose og overdrev. Der er 

inden for byggefeltets centrale del registreret den fredede orkidé skov-gøgeurt, som er sjælden i 

Danmark. Den findes lokalt omkring København, men er ikke ellers fundet på Amager. 

 

Af fredede dyrearter er inden for byggefeltet kun registreret grøn frø. Af sjældne arter i øvrigt er 

registreret 2 arter af insekter (herunder sommerfuglen ringspinder). 

 

I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der 

blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er 

rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne 

blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT 

(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager 

Fælled de seneste 3 år. lille køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical). 

Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager 

Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered). 
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Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet 

som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes 

extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten 

strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en 

national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart 

(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet 

tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden. 

 

Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014  

/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet er vurderet som moderat.  

 

6.4 Resultater af kortlægningen i 2018 

6.4.1 Naturtyper 

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 36. De 
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 19 og Bilag A. 
 
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3, hh. mose og overdrev. I den nordlige ende er et mindre område af naturtypen skov, og i det 
sydvestligste hjørne går byggefeltet ind over et område med urørt skov. Endelig er der et område i 
den vestlige del der har karakter af tørt krat. 
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Figur 36 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NVN. 

Tabel 19 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 36 

Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N24 Mose 3,72 Urørt sumpskov primært bestående af hvid-pil og ask som overstandere og med 
blomstrende buske i underskoven. Arealet vinteroversvømmes og udtørrer oftest 
hver sensommer. I år helt udtørret tidligt. Det ujævne terræn efter de gamle 
skydebaner gør skoven til en mosaik af våde og tørre dele. De våde dele er do-
minerende. Arealet har henligget med fri succession siden 1971, hvor skydeba-
nen blev ryddet for buske og træer. Det har skabt en klimaksskov med høj grad 
af naturskovskarakter med sammenfaldende veterantræer og efterfølgende na-
turlig selvforyngelse i lysningerne, primært af ask. Skoven er moden og er på vej 
ind i en mere lysåben fase, hvor de gamle træer vil bryde sammen og skabe 
flere lysninger. Muligt hot spot for insekter og svampe tilknyttet dødt ved og 
blomstrende buske i lysåben skov. Flere potentielle flagermustræer i skoven. 
Gamle skydebaner - træer/buske skåret ned og delvist planeret i 1971 

N25 Skov 0,38 Højskov på forholdsvis tørbund. Benyttes rekreativt af nærliggende skole. Domi-
neret af ask og sølv-poppel. Tydelige tegn på hugst, der har gjort skoven struk-
turelt fattig. 
Gamle skydebaner - træer/buske skåret ned og delvist planeret i 1971 

N26 Brugs-
plæne 

0,41 Brugsplæne,  
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006 

N28 Mose 6,43 Større moseområde på lerbund, der udtørrer hvert år i sensommeren. I år helt 
udtørret tidligt. Størstedelen domineret af tagrørsskov, resten består af gamle 
fugtige krat gående mod tidvis våd skov. Pletter med mere artsrig vegetation på 
steder, hvor jordpåfyldningen har været ufuldstændig. 
Gamle skydebaner - planeret og delvist jordpåfyldt i 1971 
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Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N29 Urørt 
skov 

0,23 Selvgroet urørt tør skov opstået gennem fri succession på byggeaffaldsdeponi fra 
1929. Ret varieret skovbillede med lianer op til kronelaget, dødt ved, krogede 
træer, blomstrende buske i underskoven og mange forskellige træarter, herun-
der kulturarter fra de nærliggende kolonihaver. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1929 

N30 Over-
drev 

0,94 Fladt, tørt, hestegræsset areal med græsland, samt spredte, mindre hvidtjørn og 
træer. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N31 Over-
drev 

2,42 Græsland med varierende tæthed af buske og træer. Kalkrig leret bund. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1971 

N32 Jordfold 0,38 Fladt tørt jordareal. Harvet og tilsået for nylig. Arealet har samme historik som 
arealet syd for indtil midten af 00'erne, hvor græsningstrykket bliver så højt, at 
arealet tilstandsændres fra overdrev til jordfold. Såfremt der foreligger dispensa-
tion til tilstandsændring skal arealet ikke regnes for beskyttet natur. Hvis der 
ikke foreligger lovliggørende dispensation til tilstandsændringen skal arealet hen-
regnes som beskyttet overdrev på lige fod med arealet syd for, dog med en uaf-
klaret uoverensstemmelsessag. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 – kraftigt tilstandsændret de sidste 13 år 

N39 Krat 0,91 Selvgroet krat med spredte overstandere på +/- tør bund. Gennemkrydset af 
slidte trampestier. Begyndende naturskovspræg. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N40 Mose 1,42 Selvgroet krat på mere eller mindre fugtig lerbund. glidende overgang med mel-
lem fugtige og tørre partier. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N41 Over-
drev 

0,34 Ungt overdrev med store bestande af pile-alant og spredte hvidtjørnekrat. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N42 Over-
drev 

1,11 +/- tørt, fladt areal med græsland på lerbund - spredte træer og buske. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

6.4.2 Naturtilstand 

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 37. Store dele af byggefeltet har moderat na-

turtilstand, og der er kun få områder med ringe tilstand. Et område (N32) har tidligere været et 

overdrev, men er nu blevet til en jordfold. Der er desuden et større skovområde mod nord med høj 

naturtilstand, og et skovområde mod vest med god naturtilstand. I forhold til kortlægningen i 2013 

er naturtilstanden i de to skovområder (N24 og N29) vurderet højere i 2018, men er ellers generelt 

uændret for byggefeltet som helhed. 
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Figur 37 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NVN. 

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været 

nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få ind-

greb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgå-

ende i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er be-

regnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne op-

når forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier, se Tabel 20. 

 

Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives 

områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle 

lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til in-

takte ældre naturlokaliteter.  

 

En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal 

tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der 

ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet 

med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest 

er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på 

byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog 

samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for 
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx 

gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled. 

 

En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i 

midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetatio-

nen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den 

værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige 

på besigtigelsestidspunktet.  

 

Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden 

for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske ud-

gangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetati-

onen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset. 

 
Tabel 20 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 37 

Lokalitet Naturtilstandsindeks Artsindeks Strukturindeks 

N24 Høj   

N25 Ringe   

N26 Brugsplæne   

N28 Moderat (0,56) Moderat (0,53) God (0,61) 

N29 God   

N30 Ringe (0,39) Dårlig (0,15) God (0,75) 

N31 Ringe (0,33) Ringe (0,25) Moderat (0,44) 

N32 Dårlig (0,17) Dårlig (0,08) Ringe (0,29) 

N38 Ringe   

N39 Moderat   

N40 Moderat (0,30) Moderat (0,21) Moderat (0,43) 

N42 Moderat (0,43) Ringe (0,31) God (0,61) 

 

6.4.3 Flora 

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i  Tabel 20 for de enkelte delområder hvor dette er 

målt (se Figur 36). For moseområderne (delområderne N28 og N40) er artsindekset moderat, 

mens det er dårligt eller ringe for områdets overdrev. 

 

På Figur 38 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Ama-

ger Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.) Der er inden for byggefeltet regi-

streret 4 arter af fredede orkideer, heraf er dog kun to arter fundet i 2018 (Skov-hullæbe og kød-

farvet gøgeurt). Som tidligere nævnt behøver dette dog ikke at betyde, at de ikke genfundne be-

stande fra tidligere år er forsvundet. De enkelte bestande er beskrevet i Tabel 21. 
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Figur 38 Fund af orkideer på Amager Fælled 2018 

 
Tabel 21 De enkelte bestande af orkideer på Figur 38  

Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O1 Kødfarvet gøgeurt 5-6 blomstrende individer observeret i 2018 

O2 Riddergøgeurt 
1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste fore-

komst af arten i Danmark 

O3 Skov-hullæbe 19 individer observeret i 2018 

O4 Skov-gøgeurt 
5 blomstrende individer observeret i 2018 

Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015 

O5 Ægbladet fliglæbe 
Spredte bestande observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O6 Ægbladet fliglæbe 
Større bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O7 Ægbladet fliglæbe 
Mindre bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >100 

O8 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O9 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O10 Kødfarvet gøgeurt 2-3 individer observeret hvert år siden 2013 

O11 Skov-hullæbe 3-12 individer observeret hvert år siden 2014 

O12 Skov-hullæbe >50 individer observeret i 2018 
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Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O13 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2014 

O14 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2015 

O15 Ægbladet fliglæbe 
Større spredte bestande observeret siden 2016  

Estimeret antal individer: >2000 

O16 Ægbladet fliglæbe Ukendt antal observeret ukendt årstal 

 

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på ste-

der, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig frem-

gang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en 

meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidli-

gere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med 

stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området. 

 

Det kan dog under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et be-

tydeligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer. 

 

Af øvrige arter kan nævnes at gul frøstjerne er fundet et enkelt sted på lokalitet N28, hvor der stod 

tre vegetative individer. Gul frøstjerne vokser i kalkholdige enge eller moser, hvor den kan vokse i 

halvskygge. Dette stemmer overens med det aktuelle voksested i N28. Gul frøstjerne findes hist og 

her i den østlige del af landet, men er ellers sjælden eller manglende i resten af landet. Arten er 

opført på den danske rødliste som ikke truet (LC). 

6.4.4 Flagermus 

I forbindelse med vegetationskortlægningen er der lokaliseret flere potentielle yngle- og rastetræer 

for flagermus i byggefelt AF-NVN, se Figur 39. De lokaliserede træer befinder sig alle i sumpskoven 

(lokalitet N24, jf. Figur 36 i afsnit 7.4.1).   Der forekommer med stor sandsynlighed også potenti-

elle yngle- og rastetræer for flagermus i resten af byggefeltet (Figur 39). Der bør særligt eftersø-

ges egnede træer i den urørte skov i den vestligste del af byggefeltet og blandt de store træer cen-

tralt i byggefeltet. 
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Figur 39: Områder i byggefelt AF-NVN, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og ra-
stetræer for flagermus, er markeret med rød. 

6.4.5 Fugle 

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 22, hvor registrerin-

gerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering, 

idet det overvejende er de samme arter der registreres. 6 arter registreret i 2013 er ikke registre-

ret i 2018, mens 7 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Amager 

Fælleds Venner har herudover flere gange registreret græshoppesanger i det sydlige moseområde 

inden for dette byggefelt. 

 

Der er tale om arter, der er almindeligt forekommende i Danmark. 
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Tabel 22 Ynglefugle i byggefelt AF-NVN 2018 og 2013 

ART 2018 2013 
Gråand  0 3 

Fasan 0 1 

Grønbenet Rørhøne 1 0 

Blishøne 0 1 

Ringdue 13 7 

Gøg 1 1 

Stor flagspætte 1 1 

Gærdesmutte 6 2 

Jernspurv 2 1 

Nattergal  4 2 

Solsort  9 2 

Sjagger 7 0 

Rødhals 0 1 

Grå Fluesnapper 1 0 

Sivsanger 1 0 

Kærsanger  1 1 

Rørsanger  0 1 

Gærdesanger 1 0 

Tornsanger  5 7 

Gulbug 0 1 

Havesanger  3 3 

Munk  2 6 

Gransanger  5 12 

Løvsanger  10 6 

Blåmejse 3 3 

Musvit  8 5 

Husskade 5 10 

Gråkrage 4 0 

Bogfinke 1 0 

YNGLEPAR I ALT 94 77 

ARTER I ALT 23 22 
 

6.4.6 Padder 

I byggefelt AF-NVN forekommer en enkelt egnet ynglelokalitet for padder, der består af en nord-

syd gående grøft. Grøften løber langs dele byggefeltets vestlige kant og er flere steder bred nok til, 

at der opstår små vandhulslignende strukturer. Lokaliteten er vist på Figur 40. Uden for byggefel-

tets østlige kant løber yderligere en grøft, der også kan fungere som ynglelokalitet for padder. 
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Figur 40 Fund af padder i byggefelt AF-NVN i forbindelse med naturkortlægningen i 2018. 

 

Bilag IV-arter 

Der blev ikke registreret bilag IV-padder inden for byggefeltet. Der blev dog observeret et enkelt  

voksent individ af en ikke artsbestemt brun frø ved P6, se Figur 40, der kan have været en spids-

snudet frø. Spidssnudet frø kan også yngle i skovvandhuller med skygge. Der blev dog ikke obser-

veret haletudser i grøften. Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N30, 

N31 og N32 jf. Figur 36 i afsnit 7.4.1) kan potentielt set være rasteområde, da spidssnudet frø ra-

ster i skov, fugtige enge og moser. Arten er registeret umiddelbart øst for byggefeltet ifølge data 

fra Naturbasen.dk i perioden 1998 – 2018  /13/. 

 

Stor vandsalamander er ikke fundet inden for byggefeltet, men skoven omkring grøften kunne po-

tentielt være rasteområde for arten, der går i vinterhi blandt rødder og gamle stubbe. Grøften vur-

deres ikke at være en egnet ynglelokalitet, da den ligger i skygge. 

 

Fredede arter 

I byggefelt AF-NVN er fundet lille vandsalamander, skrubtudse og grøn frø. Grøften (lokalitet P6 på 

Figur 40) er sandsynligvis ynglested for alle tre arter. 

 

Butsnudet frø er observeret to steder umiddelbart uden for byggefeltet. Arten er ikke observeret i 

forbindelse med 2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og 

ved Grønjordssøen i 2016 /13/. 
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6.4.7 Krybdyr 

Der blev ikke observeret krybdyr i byggefelt AF-NVN ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Na-

turbasen /13/ viser, at almindeligt firben forekommer inden for byggefeltet. 

 

Byggefelt AF-NVN vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de 

lever i overgangszoner mellem fugtigt og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor 

sandsynlighed i byggefeltet.  

6.4.8 Insekter 

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observa-

tioner, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv. 

Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde 

op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-meto-

den”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men 

mindre mobile arter. 

 

For de to nordvestlige byggeområder (AF-NVN og AF-NVS) er der ved denne undersøgelse i alt re-

gistreret 60 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt 

i inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne 

tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men ud over den al-

lerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat 

skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af 

sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at 

området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv. 

 

Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fun-

det i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled 

(se Figur 41). 

 

Cikaden Criomorphus albomarginatus 

Criomorphus albomarninatus er ikke tidligere observeret på Amager Fælled. 

Der er kun ganske få fund af denne art landet over, men om det er fordi arten reelt er 

sjælden, eller om den ganske enkelt er overset, er ikke til at sige. 

 

Alant-fjermøl Oidematophorus lithodactyla 

Arten lever som larve og voksen på planten Pile-Alant, som findes særligt talrig på Amager, 

men er trods det kun kendt fra Amager Fælled i Danmark. Den er i denne undersøgelse 

fundet både som larve og som voksen. Findes på strandenge i Europa fra det sydlige Sve-

rige, det nordlige Tyskland til Polen og ned til Alperne, hvor den bruger andre Alant-arter 

Inula spp.). 

 

Sommerfuglen Konvalrodæder (Korscheltellus lupulina) 

Arten fundet umiddelbart syd for byggefeltet. Den er relativt almindelig og udbredt i Dan-

mark. Larven lever på liljekonval. 
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Figur 41 Fund af interessante insekt arter i 2018 i byggefelt AF-NVN 

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de 

stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Ar-

terne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem 

arealerne: 

 

Iris (Apatura iris) 

Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har 

været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at 

den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den 

nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil 

(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde. 

 

Det hvide W (Satyrium w-album) 

Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget ud-

bredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på 

Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered). 

6.4.9 Naturværdi 

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVN fremgår af nedenstående Figur 42 og    
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Tabel 23. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat eller højere naturværdi, og rum-

mer derfor meget værdifulde områder som kun i begrænset omfang er præget af forstyrrelser. Der 

er kun enkelte mindre delområder med ringe eller lavere naturværdi. 

 

  

 

 
Figur 42 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVN.  
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Tabel 23 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets 
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 42. 

Lokalitet 
Naturværdi 

(NVI) 

Kontinuitet 

(KONI) 

Naturtilstand 

(NTII) 

Naturtype 

(NTYI) 

Værdifulde 

arter 

(VARI) 

N24 Høj (0,89) God (2) Høj (1) Mose (1) Høj (1) 

N25 Ringe (0,48) God (2) Ringe (4) Skov (2) Moderat (3) 

N26 Ubetydelig (-0,14) Ringe (4) Dårlig (5) Brugsplæne (4) Ringe (4) 

N28 God (0,77) God (2) Moderat (3) Mose (1) Høj (1) 

N29 God (0,8) God (2) God (2) Urørt skov (2) Høj (1) 

N30 Moderat (0,56) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) Moderat (3) 

N31 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Overdrev (1) God (2) 

N32 Ubetydelig (-0,03) Moderat (3) Dårlig (5) Jordfold (4) Ringe (4) 

N39 Moderat (0,52) Moderat (3) Moderat (3) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N40 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Mose (1) God (2) 

N42 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) God (2) 

 

 

6.5 Samlet vurdering af byggefeltet 

Byggefelt AF-NVN har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt 

såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 – 

50 år. Dette betinger en stor artvariation. 

 

Byggefeltets natur er kraftigt påvirket af den tidligere militære anvendelse og efterfølgende opfyld-

ninger, som beskrevet i afsnit 6.1. De militære aktiviteter har i et vist omfang levnet plads til nogle 

af de oprindelige arter, men man må gå ud fra, at området som helhed har været præget af de mi-

litære anlæg på Plantholm. Den efterfølgende jordpåfyldning har også sat et markant præg på om-

rådet og nulstillet det meste af naturen. Der er dog en del af de oprindelige arter, der har formået 

at overleve eller genindvandre fra de omgivende arealer. Dette ses tydeligst på de steder, hvor 

jordpåfyldningen har været ufuldstændig. 

 

I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør føl-

gende forhold inddrages: 

• Områdets oprindelighed  

• Naturtypen  

• Naturens tilstand 

• Forekomst af sjældne arter 

• Administrative bindinger 

 

Området har generelt moderat eller højere naturværdi, kun et par mindre delområder har ringe el-

ler ubetydelig naturværdi.  

6.5.1 Områdernes oprindelighed 

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for 

de seneste 50 år. 25 % (4,5 ha, område N24 se Figur 36) af byggefeltet udgøres af tidligere mili-

tære anlæg fra før 1850, som delvist er planeret (men ikke opfyldt) i 1971.  

 

N25 er et biologisk set ret uinteressant mindre skovområde med ringe naturtilstand, mens N24 er 

en urørt sumpskov med høj naturtilstand. Sumpskoven er et muligt hotspot for insekter og 
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svampe, og her findes bestande af de fredede orkideer ægbladet fliglæbe og skov-hullæbe. Skoven 

er endvidere potentielt levested for flagermus. I skovens sydlige kant er i 2018 fundet arten atlant-

fjermøl, som i Danmark kun er registreret på Amager Fælled. Sumpskoven var helt udtørret på un-

dersøgelsestidspunktet, men umiddelbart vest for skoven blev i denne undersøgelse fundet butsnu-

det frø. N24 har derfor en høj forekomst af sjældne arter i denne undersøgelse. 

 

Delområderne N28 og N31 er delvist opfyldt i 1971, så der også her er pletter der repræsenterer 

de militære skydebaner. Områderne har en ringe (N31) til moderat (N28) naturtilstand. Inden for 

område N28 er der en høj forekomst af sjældne arter, dels de fredede orkideer skov-gøgeurt og 

kødfarvet gøgeurt, dels planten gul frøstjerne samt insekterne atlant-fjermøl og cikaden Crito-

morphus albomarinatus. Endelig rummer N28 et stort potentiale for forekomst af træer der kan 

fungere som yngle- og rastested for flagermus. 

 

Delområde N29 ligger delvist inden for byggefelt AF-NVN, og er senest nulstillet ved jordpåfyldning 

i 1929. Området fremstår i dag som en varieret urørt skov med god naturtilstand.  

6.5.2 Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter 

82 % af byggefeltet (svarende til 15,3 ha) udgøres at naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3, heraf er 62 % (11,6 ha) mose og 20 % (3,7 ha) overdrev. Der er ingen egentlige selv-

stændige søer eller vandhuller, men en vandfyldt grøft indgår i delområde N40 (mose) hvor der er 

fundet 3 arter af fredede padder (Figur 40), samt en bestand af den fredede orkide skov-gøgeurt. 

De øvrige delområder med mose, dvs. N24 og N28, er omtalt ovenfor. Samlet set er der en relativ 

høj forekomst af sjældne arter knyttet til byggefeltets moseområder, mens der ikke ved denne un-

dersøgelse er registreret særlige arter på områdets overdrevsarealer, hvor naturtilstanden er vur-

deret til at være moderat.   

 

10 % af byggefeltet (svarende til 1,9 ha) er dækket af andre naturtyper i form af tørt krat (delom-

råde N39), som har en moderat naturtilstand.  

 

I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke en udtømmende kortlæg-

ning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er 

blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke alle arter 

er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, f.eks. vandle-

vende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, svampe mv.). 

Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og dermed for-

rykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede. 

 

Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er der-

for ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens 

natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af 

sjældne planter som ikke er opdages. 

 

Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra 

nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner. 

6.5.3 Administrative bindinger 

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder (i alt 11,6 

ha), men ikke øvrige arealer. Hele byggefeltet ligger inden for Amager Fælled fredningen. 
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Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 4 arter af orkideer samt 3 arter af padder. Der er 

ikke fundet arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, men området rummer store arealer, hvor 

der kan forekomme potentielle levesteder for flagermus i form af yngle- og rastetræer. 

6.5.4 Prioritering i forhold til boligbebyggelse 

Terrænet er ikke oprindeligt, men væsentlige dele repræsenterer de militære anlæg fra før 1850. I 

forhold til boligbebyggelse anbefales det at man derfor så vidt muligt prioriterer de biologiske vær-

dier, som inden for byggefeltet især er koncentreret inden for delområderne N24, N28, N29 og 

N40. 

 

I forhold til forekomsten af fredede arter anbefales det at prioritere bevarelse af naturområder, 

hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der måske kunne skabes er-

statningsbiotoper for mange fredede arter i de tilfælde, hvor det ikke kan undgås at påvirke be-

stande af disse arter.  

 

Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områ-

derne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes 

for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning 

for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter. 
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7 BYGGEFELT AF-NVS 

Byggefelt AF-NVS omfatter den nordvestlige del af Amager Fælled, syd for ballonparken. Beliggen-

heden af byggefeltet fremgår af Figur 43.  

 

 
Figur 43: Den geografiske placering af byggefeltet AF-NVS på Amager Fælled.  

 

 

7.1 Byggefeltets historie 

Hele byggefeltet ligger på den tidligere ø Plantholm, der lige som resten af Amager Fælled oprinde-

ligt har henligget som græsningsfælled jf. Figur 2 og afsnit 2.1. Omkring 1760 etableres det mili-

tære øvelsesanlæg Polygonen på dele af Plantholm, og i første halvdel af 1800-tallet blev dette an-

læg erstattet af skydebaner, som dækkede stort set hele øens areal. I starten af 1970’erne blev 

skydebanerne udjævnet og størstedelen blev efterfølgende tilført fyldjord.  

 

I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet 

naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning 

og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være mere 

eller mindre nulstillet ved påfyldning af et tyndt lag jord, eller den kan være mere eller mindre 

forstyrret, f.eks. som følge af rydning af vedplanter og efterfølgende planering. Dette er opsummeret 

i nedenstående Figur 44, hvor delarealerne er nærmere beskrevet i Tabel 24.  
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Figur 44 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NVS. 

Tabel 24 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NVS, jf. Figur 44 

Delareal Seneste terrænændring 
A19 Polygonen udgør størstedelen af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit 2.1. 

De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975 bliver 
der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud rundt om 
enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag. Den tilførte jord blev ikke 
planeret ud, så den dækkede arealet 100 %. Dette har resulteret i, at store pletter i dag frem-
står som tidvist våde lavninger. Langs den nord-syd-gående grussti er der slet ikke tilført rå-
jord, og her kan de gamle skydebanegrøfter stadig erkendes i terrænet i dag. I 1994 er der 
blevet deponeret fire mindre (under 200 m2 pr. stk.) bunker byggeaffald centralt i området. 

A20 Kysten af den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Opfyldt med ukendt jord i forbindelse med 
etablering af Islandsbryggeområdet omkring 1929. Har henligget som selvgroet krat/skov si-
den da. 

A28 Polygonen udgør den vestlige del af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit  
2.1. De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975 
bliver der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud 
rundt om enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag. 

7.2 Naturmæssige bindinger 

Størstedelen af byggefeltet er vejledende registreret som § 3-beskyttet mose, overdrev eller sø (jf. 

Figur 7).  

 

Hele byggefeltet ligger i byzone, hvilket indebærer, at enkelte § 3-naturtyper (enge og overdrev) 

kun er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3-

naturtyperne mose og sø / vandhul. 
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Hele byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7. juli 1994 (se Figur 7). Der må 

ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der søges om dispensa-

tion hvis det er foreneligt med fredningens formål.  

 

Langs byggefeltets sydvestlige grænse ligger en smal stribe fredskov.  

 

 
Figur 45 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NVS på 
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/. 

Københavns kommune har i december 2016 udgivet en udviklingsplan for Amager Fælled, der be-

skriver plejetiltag, anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at to bælter i 

den vestlige del bibeholdes som skov, mens en stor del af den sydøstlige del ønskes udviklet til 

mose med rørskov. Et bælte mellem de to skovbælter i den sydvestlige del af byggefeltet udvikles 

hen imod lysåbne, tørre naturtyper (eng, overdrev og græsland) (se Figur 46). 
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Figur 46 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.  

7.3 Naturforhold i tidligere undersøgelser 

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med 

en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af 

Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgænge-

lige på naturbasen /13/. 

 

Botanisk set er byggefeltet karakteriseret som urørt skov, mose og overdrev. Der er inden for byg-

gefeltets centrale del registreret den fredede orkidé skov-gøgeurt, som er sjælden i Danmark. Den 

findes lokalt omkring København, men er ikke ellers fundet på Amager. 

 

Af fredede dyrearter er inden for byggefeltet kun registreret grøn frø. Af sjældne arter i øvrigt er 

registreret 2 arter af insekter (herunder sommerfuglen ringspinder). 

 

I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der 

blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er 

rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne 

blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT 

(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager 

Fælled de seneste 3 år. Lille køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical). 

Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager 

Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered). 
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Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet 

som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes 

extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten 

strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en 

national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart 

(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet 

tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden. 

 

Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014  

/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet er vurderet som moderat.  

7.4 Resultater af kortlægningen i 2018 

7.4.1 Naturtyper 

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 47. De 
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 25. 
 
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3, hhv. mose og overdrev. I det sydvestligste hjørne omfatter byggefeltet et område med urørt 
skov. Endelig er der et område i den nordvestlige del af byggefeltet der har karakter af tørt krat. 
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Figur 47 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NVS. 

Tabel 25 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 47 

Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N28 Mose 9,55 Større moseområde på lerbund, der udtørrer hvert år i sensommeren. I år helt 
udtørret tidligt. Størstedelen domineret af tagrørsskov, resten består af gamle 
fugtige krat gående mod tidvis våd skov. Pletter med mere artsrig vegetation på 
steder, hvor jordpåfyldningen har været ufuldstændig. 
Gamle skydebaner - planeret og delvist jordpåfyldt i 1971 

N29 Urørt 
skov 

0,63 Selvgroet urørt tør skov opstået gennem fri succession på byggeaffaldsdeponi 
fra 1929. Ret varieret skovbillede med lianer op til kronelaget, dødt ved, kro-
gede træer, blomstrende buske i underskoven og mange forskellige træarter, 
herunder kulturarter fra de nærliggende kolonihaver. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1929 
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Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N30 Overdrev 1,70 Fladt, tørt, hestegræsset areal med græsland, samt spredte, mindre hvidtjørn 
og træer. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N31 Overdrev 2,42 Græsland med varierende tæthed af buske og træer. Kalkrig leret bund. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1971 

N32 Jordfold 0,38 Fladt tørt jordareal. Harvet og tilsået for nylig. Arealet har samme historik som 
arealet syd for indtil midten af 00'erne, hvor græsningstrykket bliver så højt, at 
arealet tilstandsændres fra overdrev til jordfold. Såfremt der foreligger dispen-
sation til tilstandsændring skal arealet ikke regnes for beskyttet natur. Hvis der 
ikke foreligger lovliggørende dispensation til tilstandsændringen skal arealet 
henregnes som beskyttet overdrev på lige fod med arealet syd for, dog med en 
uafklaret uoverensstemmelsessag. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 – kraftigt tilstandsændret de sidste 13 år 

N39 Krat 0,91 Selvgroet krat med spredte overstandere på +/- tør bund. Gennemkrydset af 
slidte trampestier. Begyndende naturskovspræg. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N40 Mose 2,02 Selvgroet krat på mere eller mindre fugtig lerbund. glidende overgang med mel-
lem fugtige og tørre partier. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N41 Overdrev 0,34 Ungt overdrev med store bestande af pilealant og spredte hvidtjørnekrat. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N42 Overdrev 0,68 +/- tørt, fladt areal med græsland på lerbund - spredte træer og buske. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

7.4.2 Naturtilstand 

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 48. Store dele af byggefeltet har moderat na-

turtilstand, dog har de nordlige områder ringe (N31) eller dårlig tilstand (N32). Der er desuden et 

skovområde mod vest med god naturtilstand. I forhold til kortlægningen i 2013 er naturtilstanden i 

skovområdet (N29) og den østligste del af byggefeltet vurderet højere i 2018, men er ellers uæn-

dret. 
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Figur 48 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NVS. 

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været 

nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få ind-

greb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgå-

ende i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er be-

regnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne op-

når forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier, se Tabel 26. 

 

Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives 

områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle 

lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til in-

takte ældre naturlokaliteter.  

 

En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal 

tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der 

ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet 

med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest 

er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på 

byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog 

samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for 

at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx 

gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled. 
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En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i 

midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetatio-

nen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den 

værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige 

på besigtigelsestidspunktet. 

 

Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden 

for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske ud-

gangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetati-

onen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset. 

 
Tabel 26 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 48 

Lokalitet Naturtilstandsindeks Artsindeks Strukturindeks 

N28 Moderat (0,56) Moderat (0,53) God (0,61) 

N29 God   

N30 Ringe (0,39) Dårlig (0,15) God (0,75) 

N31 Ringe (0,33) Ringe (0,25) Moderat (0,44) 

N32 Dårlig (0,17) Dårlig (0,08) Ringe (0,29) 

N38 Ringe   

N39 Moderat   

N40 Moderat (0,30) Moderat (0,21) Moderat (0,43) 

N42 Moderat (0,43) Ringe (0,31) God (0,61) 

 

7.4.3 Flora 

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i  Tabel 26 for de enkelte delområder (se Figur 47). 

For moseområderne (delområderne N28 og N40) er artsindekset moderat, mens det er dårligt eller 

ringe for områdets overdrev. 

 

På Figur 49 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Ama-

ger Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.) Der er inden for byggefeltet regi-

streret 3 arter af fredede orkideer, heraf er dog kun to arter fundet i 2018 (Skov-hullæbe og kød-

farvet gøgeurt). Som tidligere nævnt behøver dette dog ikke at betyde, at de ikke genfundne be-

stande fra tidligere år er forsvundet. De enkelte bestande er beskrevet i Tabel 21.  

 

Det kan under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et betyde-

ligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer. 
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Figur 49 Fund af orkideer på Amager Fælled i byggefelt AF-NVS. 

 
Tabel 27 De enkelte bestande af orkideer på Tabel 27. 

Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O1 Kødfarvet gøgeurt 5-6 blomstrende individer observeret i 2018 

O2 Riddergøgeurt 
1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste fore-

komst af arten i Danmark 

O3 Skov-hullæbe 19 individer observeret i 2018 

O4 Skov-gøgeurt 
5 blomstrende individer observeret i 2018 

Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015 

O5 Ægbladet fliglæbe 
Spredte bestande observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O6 Ægbladet fliglæbe 
Større bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O7 Ægbladet fliglæbe 
Mindre bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >100 

O8 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O9 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O10 Kødfarvet gøgeurt 2-3 individer observeret hvert år siden 2013 

O11 Skov-hullæbe 3-12 individer observeret hvert år siden 2014 

O12 Skov-hullæbe >50 individer observeret i 2018 

O13 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2014 
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Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O14 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2015 

O15 Ægbladet fliglæbe 
Større spredte bestande observeret siden 2016  

Estimeret antal individer: >2000 

O16 Ægbladet fliglæbe Ukendt antal observeret ukendt årstal 

 

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på ste-

der, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig frem-

gang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en 

meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidli-

gere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med 

stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området. 

 

Af øvrige arter kan nævnes at gul frøstjerne er fundet et enkelt sted på lokalitet N28, hvor der stod 

tre vegetative individer. Gul frøstjerne vokser i kalkholdige enge eller moser, hvor den kan vokse i 

halvskygge. Dette stemmer overens med det aktuelle voksested i N28. Gul frøstjerne findes hist og 

her i den østlige del af landet, men er ellers sjælden eller manglende i resten af landet. Arten er 

opført på den danske rødliste som ikke truet (LC). 

7.4.4 Flagermus 

Der forekommer med stor sandsynlighed potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i dette byg-

gefelt. Der bør særligt eftersøges egnede træer i den urørte skov i den vestligste del af byggefeltet 

og blandt de store træer centralt i byggefeltet (se Figur 50).  
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Figur 50: Områder i byggefelt AF-NVS, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og ra-
stetræer for flagermus, er markeret med rød. 

 

7.4.5 Fugle 

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 28, hvor registrerin-

gerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering, 

idet det overvejende er de samme arter der registreres. 7 arter registreret i 2013 er ikke registre-

ret i 2018, mens 6 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Amager 

Fælleds Venner har herudover flere gange registreret græshoppesanger i det sydlige moseområde 

inden for dette byggefelt.  

 

Der er tale om arter, som er almindeligt forekommende i Danmark.  

 

 
Tabel 28 Ynglefugle i byggefelt AF-NVS 2018 og 2013. 

ART 2018 2013 
Gråand  0 3 

Fasan 0 1 

Grønbenet Rørhøne 2 0 

Blishøne 0 1 

Ringdue 13 2 

Gøg 2 2 
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ART 2018 2013 
Stor flagspætte 1 1 

Gærdesmutte 6 2 

Jernspurv 2 1 

Nattergal  6 2 

Solsort  4 3 

Sjagger 7 0 

Rødhals 0 1 

Grå Fluesnapper 1 0 

Sivsanger 1 0 

Kærsanger  2 1 

Rørsanger  0 1 

Tornsanger  6 10 

Gulbug 0 1 

Havesanger  3 3 

Munk  2 4 

Gransanger  7 11 

Løvsanger  8 8 

Blåmejse 1 4 

Musvit  4 4 

Husskade 5 4 

Gråkrage 3 0 

Grønirisk 0 1 

Bogfinke 1 0 

Rørspurv  1 1 

YNGLEPAR I ALT 88 72 

ARTER I ALT 23 24 
 

7.4.6 Padder 

I byggefelt AF-NVS forekommer en enkelt egnet ynglelokalitet for padder, der består af en nord-

syd gående grøft. Grøften løber langs dele byggefeltets vestlige kant og er flere steder bred nok til, 

at der opstår små vandhulslignende strukturer. Lokaliteten er vist på Figur 51. Uden for byggefel-

tets østlige kant løber yderligere en grøft, der også kan fungere som ynglelokalitet for padder. 
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Figur 51 Fund af padder i byggefelt AF-NVS i forbindelse med naturkortlægningen i 2018. 

 

Bilag IV-arter 

Der blev ikke registreret bilag IV-padder inden for byggefeltet. Der blev dog observeret et enkelt  

voksent individ af en ikke artsbestemt brun frø ved P6, se Figur 51, der kan have været en spids-

snudet frø. Spidssnudet frø kan også yngle i skovvandhuller med skygge. Der blev dog ikke obser-

veret haletudser i grøften. Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N30, 

N31 og N32 jf. Figur 47 i afsnit 7.4.1) kan potentielt set være rasteområde, da spidssnudet frø ra-

ster i skov, fugtige enge og moser. Arten er registeret umiddelbart øst for byggefeltet ifølge data 

fra Naturbasen.dk i perioden 1998 – 2018  /13/. 

 

Stor vandsalamander er ikke fundet inden for byggefeltet, men skoven omkring grøften kunne po-

tentielt være rasteområde for arten, der går i vinterhi blandt rødder og gamle stubbe. Grøften vur-

deres ikke at være en egnet ynglelokalitet, da den ligger i skygge. 

 

Fredede arter 

I byggefelt AF-NVS er fundet lille vandsalamander, skrubtudse og grøn frø. Grøften (lokalitet P6 på 

Figur 51) er sandsynligvis ynglested for alle tre arter. 

 

Butsnudet frø er observeret to steder umiddelbart uden for byggefeltet. Arten er ikke observeret i 

forbindelse med 2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og 

ved Grønjordssøen i 2016 /13/. 



Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled  

 

www.moe.dk Side 109 af 184 
 

7.4.7 Krybdyr 

Der blev ikke observeret krybdyr i byggefelt AF-NVS ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Na-

turbasen /13/ viser, at almindeligt firben forekommer inden for byggefeltet. 

 

Byggefelt AF-NVN vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de 

lever i overgangszoner mellem fugtigt og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor 

sandsynlighed i byggefeltet.  

7.4.8 Insekter 

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observa-

tioner, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv. 

Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde 

op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-meto-

den”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men 

mindre mobile arter. 

 

For de to nordvestlige byggeområder (AF-NVN og AF-NVS) er der ved denne undersøgelse i alt re-

gistreret 60 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt 

i inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne 

tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men ud over den al-

lerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat 

skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af 

sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at 

området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv. 

 

Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fun-

det i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled 

(se Figur 52). 

 

Cikaden Criomorphus albomarginatus 

Criomorphus albomarninatus er ikke tidligere observeret på Amager Fælled. 

Der er kun ganske få fund af denne art landet over, men om det er fordi arten reelt er 

sjælden, eller om den ganske enkelt er overset, er ikke til at sige. 

 

Alant-fjermøl (Oidematophorus lithodactyla) 

Arten lever som larve og voksen på planten Pile-Alant, som findes særligt talrig på Amager, 

men er trods det, stadig kun kendt fra Amager Fælled i Danmark. Den er i denne undersø-

gelse fundet både som larve og som voksen. Findes på strandenge i Europa fra det sydlige 

Sverige, det nordlige Tyskland til Polen og ned til Alperne, hvor den bruger andre Alant-

arter (Inula spp.). 

 

Sommerfuglen Konvalrodæder (Korscheltellus lupulina) 

Arten er relativt almindelig og udbredt i Danmark. Larven lever på liljekonval. 
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Figur 52 Fund af interessante insekt arter i 2018  i byggefelt AF-NVS 

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de 

stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Ar-

terne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem 

arealerne: 

 

Iris (Apatura iris) 

Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har 

været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at 

den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den 

nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil 

(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde. 

 

Det hvide W (Satyrium w-album) 

Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget ud-

bredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på 

Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered). 

 

7.4.9 Naturværdi 

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVS fremgår af nedenstående Figur 53 og  

Tabel 29. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat eller god naturværdi, og rum-

mer derfor meget værdifulde områder som kun i begrænset omfang er præget af forstyrrelse. Der 

er kun et enkelt mindre delområde med ubetydelig naturværdi (N32). 
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Figur 53 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVS.  
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Tabel 29 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets 
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 53. 

Lokalitet 
Naturværdi 

(NVI) 

Kontinuitet 

(KONI) 

Naturtilstand 

(NTII) 

Naturtype 

(NTYI) 

Værdifulde 

arter 

(VARI) 

N28 God (0,77) God (2) Moderat (3) Mose (1) Høj (1) 

N29 God (0,8) God (2) God (2) Urørt skov (2) Høj (1) 

N30 Moderat (0,56) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) Moderat (3) 

N31 Moderat (0,53) Moderat (3) Ringe (4) Overdrev (1) God (2) 

N32 Ubetydelig (-0,03) Moderat (3) Dårlig (5) Jordfold (4) Ringe (4) 

N39 Moderat (0,52) Moderat (3) Moderat (3) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N40 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Mose (1) God (2) 

N42 Moderat (0,64) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) God (2) 

 

7.5 Samlet vurdering af byggefeltet 

Byggefelt AF-NVS har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt 

såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 – 

50 år. Dette betinger en stor artvariation. 

 

Byggefeltets natur er kraftigt påvirket af den tidligere militære anvendelse og efterfølgende opfyld-

ninger, som beskrevet i afsnit 6.1. De militære aktiviteter har i et vist omfang levnet plads til nogle 

af de oprindelige arter, men man må gå ud fra, at området som helhed har været præget af de mi-

litære anlæg på Plantholm. Den efterfølgende jordpåfyldning har også sat et markant præg på om-

rådet og nulstillet det meste af naturen. Der er dog en del af de oprindelige arter, der har formået 

at overleve eller genindvandre fra de omgivende arealer. Dette ses tydeligst på de steder, hvor 

jordpåfyldningen har været ufuldstændig. 

 

I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør føl-

gende forhold inddrages: 

• Områdets oprindelighed  

• Naturtypen  

• Naturens tilstand 

• Forekomst af sjældne arter 

• Administrative bindinger 

 

Byggefeltet har moderat eller god naturværdi. Kun et enkelt mindre delområde har ubetydelig na-

turværdi. 

7.5.1 Områdernes oprindelighed 

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for 

de seneste 50 år.  

 

Delområderne N28 og N31 (se Figur 47) er delvist opfyldt i 1971, så disse områder indeholder plet-

ter der repræsenterer de militære skydebaner fra før 1850. Områderne har en ringe (N31) til mo-

derat (N28) naturtilstand. Inden for område N28 er der en høj forekomst af sjældne arter, dels de 

fredede orkideer skov-gøgeurt, ægbladet fliglæbe og kødfarvet gøgeurt, dels planten gul frøstjerne 

samt insekterne atlant-fjermøl og cikaden Criomorphus albomarinatus. Endelig rummer N28 et 

stort potentiale for forekomst af træer der kan fungere som raste og ynglested for flagermus. 
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Delområde N29 er senest nulstillet ved jordpåfyldning i 1929. Området fremstår i dag som en vari-

eret urørt skov med god naturtilstand.  

7.5.2 Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter 

86 % af byggefeltet (svarende til 16,0 ha) udgøres at naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3, heraf er 62 % (11,6 ha) mose og 24 % (4,5 ha) overdrev. Der er ingen egentlige selv-

stændige søer eller vandhuller, men en vandfyldt grøft indgår i delområde N40 (mose) hvor der er 

fundet 3 arter af fredede padder (Figur 51), samt en bestand af den fredede orkide skov-gøgeurt. 

De øvrige delområder med mose og N28, er omtalt ovenfor. Samlet set er der en relativ høj fore-

komst af sjældne arter knyttet til byggefeltets moseområder, mens der ikke ved denne undersø-

gelse er registreret særlige arter på områdets overdrevsarealer, hvor naturtilstanden er vurderet til 

at være moderat.   

 

8 % af byggefeltet (svarende til 1,6 ha) er dækket af andre naturtyper, dels i form af et tørt krat 

(delområde N39) med en moderat naturtilstand, dels i form af urørt skov (N29) som omtalt oven-

for  

 

I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke en udtømmende kortlæg-

ning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er 

blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke alle arter 

er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, f.eks. vandle-

vende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, svampe mv.). 

Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og dermed for-

rykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede. 

 

Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er der-

for ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens 

natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af 

sjældne planter som ikke er opdages. 

 

Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra 

nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner. 

7.5.3 Administrative bindinger 

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder (i alt 11,6 

ha), men ikke øvrige arealer. Hele byggefeltet ligger inden for Amager Fælled fredningen. 

 

Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 3 arter af orkideer samt 3 arter af padder. Der er 

ikke fundet arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, men området rummer store arealer, hvor 

der kan forekomme yngle- og rastetræer for flagermus. 

 

7.5.4 Prioritering i forhold til boligbebyggelse 

Terrænet er ikke oprindeligt, men væsentlige dele repræsenterer de militære anlæg fra før 1850. I 

forhold til boligbebyggelse anbefales det at man derfor så vidt muligt prioriterer de biologiske vær-

dier, som inden for byggefeltet især er koncentreret inden for delområderne N28, N29 og N40. 
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I forhold til forekomsten af fredede arter anbefales det at prioritere bevarelse af naturområder, 

hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der måske kunne skabes er-

statningsbiotoper for mange fredede arter i de tilfælde, hvor det ikke kan undgås at påvirke be-

stande af disse arter.  

 

Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områ-

derne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes 

for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning 

for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter. 
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8 BYGGEFELT AF-S 

Byggefelt AF-S omfatter den sydlige del af Amager Fælled. Byggefeltet er vist på Figur 54 

 

 
Figur 54 Placering af byggefelt AF-S 

8.1 Byggefeltets anvendelse 

Området omkring campingpladsarealet er den oprindelig kyststrækning og den foranliggende lav-

vandede del af Kalvebod Strand. Området blev brugt som losseplads fra 1958-1974. Lossepladsen 

blev forseglet og afsluttet med topjord i 1975. Vandrehjemmet blev etableret i 1977. I dag kan den 

gamle losseplads erkendes som en stor firkant med et markant terrænspring på flere meter i forhold 

til resten af Amager Fælled. 

 

I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinui-

tet naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammen-

sætning og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten i dette byg-

gefelt blev helt nulstillet som følge af lossepladsen. Dele af lossepladsen har efterfølgende ligget 

urørt hen, mens andre dele igen er blevet nulstillet ved jordpåfyldning i perioden 2002-2010. Dette 

er opsummeret i nedenstående Figur 55, hvor delarealerne er nærmere beskrevet i Tabel 30. 
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Tabel 30 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NVS, jf. Figur 55 

Delareal Seneste terrænændring 
A24 Arealet har ikke været påført jord siden afslutningen af lossepladsen i 1975. 
A25 Tilført et lag jord i 2002. 
A26 Tilført et lag jord i 2004. I 2006 anlægges firkantede boldbaner her. I 2010 lægges 

et nyt lag råjord ud over arealet og de ovale boldbaner etableres. Det sker samtidig 

med tilførsel af råjord i A27. 
A27 Tilført et lag jord i 2010. 

8.2 Naturmæssige bindinger 

Området omkring Danhostel (svarende til område A27 på Figur 55) er omfattet af Københavns 

kommunes lokalplan 540 for Camping på Amager Fælled /11/. Lokalplanen giver mulighed for 

etablering af campingplads på arealet. 

 

I den sydlige del af byggefeltet vest for Danhostel og inden for lokalplanens område er et vådom-

råde vejledende registeret som beskyttet § 3-sø. Lokalplanen sikrer at dette vådområde bibehol-

des. I den nordlige del af byggefeltet uden for lokalplanens område er mindre arealer omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 som overdrev.  

 

Størstedelen af dette byggefelt er fredet i hht. OFN’s kendelse af 14. november 1990 (Fredning af 

Kalvebod Kilen). Inden for lokalplanens område kan plejemyndigheden tillade, at der tilvejebringes 

Figur 55 Terrænændringer inden for byggefelt AF-S. 



Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled  

 

www.moe.dk Side 117 af 184 
 

anlæg til intensive friluftsformål herunder nyttehaver og en campingplads for turister, hvis der ved 

disponeringen af delområdet til friluftsformål sikres landskabelig sammenhæng til den øvrige del af 

Amager Fælled og de omliggende byområder. Dette skal ske på baggrund af en plejeplan for områ-

det. 

 

Den resterende nordøstligste del af byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7. 

juli 1994. Der må ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der sø-

ges om dispensation hvis det er foreneligt med fredningens formål. 

 

Byggefeltet ligger i landzone, dog ligger det nordøstligste hjørne (Amager Fælled fredningen) i by-

zone. 

 

Afgrænsning af fredede arealer og §3 beskyttede naturarealer fremgår af nedenstående Figur 56. 

 

 
Figur 56. Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-S på 
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/. 

Københavns kommune har i december 2016 udgivet en udviklingsplan for Amager Fælled, der be-

skriver plejetiltag, anlæg og målsætninger for områdets udvikling. I den vestlige del er udlagt to 

ovale sportsbaner, som ikke tillægges naturværdi. Den resterende del af området er udlagt som 

overdrev, dog bibeholdes §3 søen og der udlægges områder til krat i det nordøstlige hjørne. Se Fi-

gur 57 
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Figur 57 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.  

 

8.3 Naturforhold i tidligere undersøgelser 

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med 

en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af 

Biomedia /17/, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er til-

gængelige på naturbasen /13/. Observationerne til og med 2016 er opsummeret i udviklingsplanen 

/12/.  

 

Det meste af byggefeltet er tilstandsvurderet som overdrev, men kategoriseret som ej beskyttet 

pga. arealets unge alder. Der er i disse områder ikke registreret forekomst af rødlistede eller 

sjældne plantearter /17/ /13/.  

 

Inden for byggefeltet er kun fundet få ynglefugle, men her forekommer Amager Fælleds få ager-

landsarter som sanglærke og vibe. Det § 3-beskyttede sø vurderes af Biomedia at være et potenti-

elt levested for bilag IV-arten grønbroget tudse, der dog ikke er observeret på Amager Fælled si-

den 2010 /17/. 

 

Det nordøstlige hjørne uden for lokalplanområdet er overvejende karakteriseret som lysåbne fæl-

ledarealer med spredte buske og træer, som lokalt danner mindre krat /10//17/. Der forekommer 

endvidere mindre og spredte vådområder, som tørrer ud om sommeren /17/. Inden for området 

forekommer en del ynglende sangfugle og drosler (herunder solsort) /17/. 
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Den sydlige og østlige del af området er vurderet til at være sommeropholdssted for spidssnudet 

frø, der er en bilag IV-art /22/. Der er dog ingen umiddelbare registreringer af arten /13/ inden for 

byggefeltet. Den nordlige del af området har tidligere været levested for bilag IV-arten markfirben 

(se s. 16 i lokalplanen /10/), der dog ikke er fundet de senere år, og menes at være forsvundet 

/21//22/. Af fredede padder er herudover kun registreret skrubtudse i den sydlige del af området 

/13/. 

 

Af rødlistede arter i øvrigt er i naturbasen kun registreret sommerfuglen det hvide W ved de nord-

østlige kratarealer /13/. 

 

Bilag IV-arten stor vandsalamander yngler i 2 vandhuller umiddelbart øst for lokalplanområdet 

/22/, men er ikke observeret inden for byggefeltet. 

 

Der er tidligere registreret sjældne billearter og sommerfugle på Amager Fælled, men det er ikke 

altid muligt at knytte fundene til bestemte byggefelter i området. Det drejer sig bl.a. om billerne 

Dyndløber, Lille Guldløber, Stor Korsløber og Hedemosevinterløber. Det faktum, at ovennævnte 

arter ikke er observeret på Amager Fælled siden henholdsvis slutningen af 1800-tallet og siden 2. 

verdenskrig, er ikke ensbetydende med, at de ikke er der mere. Sandsynligheden for at arterne er 

forsvundet er relativ stor, men der er tilsyneladende heller ingen der har søgt efter dem.  

 

I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der 

blev i 2005 og først igen i 2017 observeret Femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er 

rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne 

blev observeret Seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien 

NT (near threatened). Derudover er Lille Køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på 

Amager Fælled de seneste 3 år. Lille Køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical). 

Den rødlistede sommerfugl Ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager 

Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered). 

 

Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet 

som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret Dæmringsugle (Photedes 

extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten 

Strand-Svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en 

national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart 

(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet 

tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden. 

 

Naturtilstanden inden for byggefeltet er i 2014 vurderet som moderat (uden for sportsbanerne), 

dog er tilstanden i det nordøstlige hjørne med krat vurderet som ringe. 

8.4 Resultater af kortlægningen i 2018 

8.4.1 Naturtyper 

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 58. De 
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 31. 
 
I modsætning til den tidligere undersøgelse i 2013 /17/ vurderes størstedelen af området at have 

karakter af ruderat. Kun mindre områder mod nord har karakter af egentlige overdrev, og inden for 
området findes også 3 mindre vandhuller. Endelig er der arealer af tørt krat i den nordøstlige og 
sydvestlige del. 
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Figur 58 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-S. 

 
Tabel 31 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 58 

Nr Natur-

type 

Areal 

(ha) 

Beskrivelse 

N33 Ruderat 20,96 Ungt ruderatgræsland. Forholdsvist artsrigt taget den korte historik i betragt-
ning. Stort potentiale for udvikling til overdrev inden for en kort årrække. 

Nulstillet ved jordpåfyldning i perioden 2002-2010 

N34 Sø / 
vandhul 

0,72 Nygravet og meget lavvandet sø på ungt overdrev. På lerbund og udtørrer for-
mentlig ofte. 
Opstået ved jordpåfyldning i 2009/2010 

N35 Tørt krat 3,70 Spredte tørre krat på gammel ruderatbund. Forholdsvist artsfattigt og nærings-
belastet på trods af den lange periode med fri succession. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N36 Brugs-
plæne 

5,01 Brugsplæne.  
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2010 

N37 Sø / 
vandhul 

0,05 Sø med temporær karakter. Udtørrer ofte. Helt udtørret på besigtigelsestids-
punktet. Opstået i lavning i opfyldsjorden. 
Opstået efter jordpåfyldning i 2010 

N38 Sø / 
vandhul 

0,14 Mindre vandhul i lavning omkring de nyere jordopfyldninger. Udtørrer ofte. 
Ringe artsindhold. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

N41 Overdrev 0,37 Ungt overdrev med store bestande af pile-alant og spredte hvidtjørnekrat. 
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 
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8.4.2 Naturtilstand 

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 59. Naturtilstanden er generelt vurderet til 

moderat, dog er den ringe i kratområderne og i et af vandhullerne (N38). I forhold til kortlægnin-

gen i 2013 er naturtilstanden generelt uændret. 

 

 
Figur 59 Naturtilstand inden for byggefelt AF-S. 

Byggefeltet AF-S er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været nulstillet inden for 

ca. 10 år siden ved jordpåfyldning. Det betyder at artspuljen er begrænset i forhold til intakte æl-

dre naturlokaliteter. Derimod behøver det ikke at kræve lang tid for et område at udvikle en god 

strukturindeks. Disse to parametre afspejles gennemgående i hh. struktur- og artsindekserne for 

de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er beregnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). 

Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne opnår forholdsvis høje værdier, mens artsindek-

serne opnår meget lave værdier, se Tabel 32. 

 

En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal 

tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der 

ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet 

med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest 

er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på 

byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog 

samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for 
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx 

gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled. 

 

En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i 

midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetatio-

nen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den 

værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige 

på besigtigelsestidspunktet. 

 
Tabel 32 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 48 

Lokalitet Naturtilstandsindeks Artsindeks Strukturindeks 

N33 Moderat (0,45) Ringe (0,30) God (0,68) 

N34 Moderat   

N35 Ringe (0,29) Dårlig (0,12) Moderat (0,54) 

N36 Brugsplæne   

N37 Moderat   

N38 Ringe   

N41 Moderat (0,40) Moderat (0,31) Moderat (0,53) 

 

8.4.3 Flora 

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i Tabel 32 for de delområder hvor det har kunnet må-

les (se Figur 58). For de små nordlige overdrevsarealer (delområde N41) er artsindekset moderat, 

mens det er dårligt eller ringe for områdets ruderater (N33) og det sydvestlige kratområde (N35), 

der begge har været nulstillet inden for de seneste 10 – 20 år. 

 

Der er ikke registreret orkideer eller andre fredede, sjældne eller rødlistede arter inden for bygge-

feltet.  

 

8.4.4 Flagermus 

Der forekommer ingen potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i dette byggefelt. 

8.4.5 Fugle 

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 33, hvor registrerin-

gerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering, 

idet det overvejende er de samme arter der registreres. 5 arter registreret i 2013 er ikke registre-

ret i 2018, mens 3 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Der er 

tale om arter der er almindeligt forekommende i Danmark. 

 

Byggefeltet AF-S er væsentligt mindre varieret end den resterende del af Amager Fælled, hvilket 

skyldes, at størstedelen af området blev dækket med fyldjord i 2002 - 2010. Det er kun i hjørnerne 

mod nordøst og sydvest, at tjørne og pilebuske giver mulighed for at nogle få af de samme yng-

lende småfugle, som ellers er dominerende på Amager Fælled, kan yngle. Dog udgør den åbne 

vandflade lige vest for Vandrehjemmet en meget fin lille biotop, hvor der også ynglede to par viber 

i 2018, og området fungerer som en vigtig rasteplads for ikke ynglende grågæs og måger, samt 

enkelte vadefugle på træk. De lysåbne arealer er endvidere ynglebiotop for sanglærke, som ellers 

ikke findes i de mere tilgroede områder i den nordlige del af Amager Fælled. 
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Tabel 33 Ynglefugle i byggefelt AF-S 2018 og 2013. 

ART 2018 2013 
Gråand  0 1 

Vibe 2 1 

Ringdue 2 1 

Gøg 1 1 

Stor flagspætte 0 0 

Sanglærke 5 4 

Nattergal  1 0 

Solsort  2 0 

Kærsanger  0 1 

Tornsanger  7 3 

Munk  1 1 

Gransanger  0 1 

Løvsanger  4 1 

Husskade 1 3 

Gråkrage 1 1 

Grønirisk 0 1 

YNGLEPAR I ALT 27 20 

ARTER I ALT 11 13 

8.4.6 Padder 

Der er inden for byggefeltet 3 vandhuller som er potentielle ynglesteder for padder, se Figur 60. 

Vandhullerne var udtørrede ved udtagning af vandprøver til eDNA analyser den 12. juni, og disse 

ananlyser er derfor ikke foretager for dette byggefelt. 
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Figur 60 Fund af padder i byggefelt AF-S i forbindelse med naturkortlægningen i 2018. 

Bilag IV-arter 

De eksisterende data har ingen registreringer af bilag IV-padder inden for byggefeltet. Vandhul P7 

kunne dog være et potentielt yngleområde for grønbroget tudse, da det er lysåbent og lavvandet. 

Seneste fund af grønbroget tudse er en ikke-rapporteret indberetning fra 2010 nord for Grønjords-

søen, indhentet via personlig kontakt til rapportøren i forbindelse med tidligere undersøgelser /21/. 

Ud over dette ene fund er grønbroget tudse ikke rapporteret siden 1980érne /9/. 

 

Ved kortlægningen i 2018 blev der ikke fundet voksne padder inden for byggefeltet, men haletud-

ser af uidentificeret brun frø ved lokalitet P7, se Figur 60. Da spidssnudet frø yngler i vandhuller 

nordvest for byggefeltet, er det ikke usandsynligt, at de også har spredt sig til og yngler i vandhul-

let i byggefelt AF-S. Spidssnudet frø kan vandre op mod 500 m i løbet af en ynglesæson /23/.De 

mere fugtige områder inden for byggefeltet kunne desuden fungere som rasteområder for spids-

snudet frø og stor vandsalamander. 

 

Stor vandsalamander yngler i vandhuller øst for byggefelt AF-S og kunne forekomme rastende in-

den for byggefeltet. Stor vandsalamander raster under træstubbe, stenbunker og lignende. Der er 

flere af sådanne egnede rasteområder inden for byggefeltet, herunder lokalitet N35 og N38. 

 

Fredede arter 

Ud over de førnævnte haletudser af brun frø, blev der fundet skrubtudsehaletudser i vandhul P7 i 

byggefelt AF-S. 
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8.4.7 Krybdyr 

I Ved besigtigelserne blev der fundet en enkelt snog i kratbevoksningen i byggefeltets nordøstlige 

hjørne. Der er tidligere fundet snog inden for byggefeltet, der har flere egnede solpladser i over-

gangszoner mellem krat, tagrør, høje græsser og åbne arealer, især omkring det nordøstlige og 

sydvestlige hjørne.   

8.4.8 Insekter 

Hele byggefeltet er undersøgt for flyvende insekter, mens der mht. krybende insekter blev udvalgt 

to mindre arealer, nemlig de to kratområder i hh. det sydvestlige og sydøstlige hjørne (Områderne 

N35, se Figur 58) samt den umiddelbare nærhed af disse. Den resterende del af det sydlige under-

søgelsesområde er ikke undersøgt for krybende insekter, da den meget tørre græsbevoksning erfa-

ringsmæssigt ikke indeholder mange af de stillesiddende insekter, der blev eftersøgt, under de 

givne vejrforhold.  

 

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observa-

tioner, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv. 

 

Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde 

op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-meto-

den”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men 

mindre mobile arter. 

 

Der er ved denne undersøgelse i alt registreret 113 arter af insekter i byggefelt AF-S. Det er vurde-

res at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt i inventeringsarbejdet. De fleste arter er 

hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne tidspunkt. Der er en lille håndfuld overra-

skelser, som er afmærket i artslisten, men ud over den allerede kendte fauna på Amager Fælled, 

ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat skal dog ses i forhold til undersøgelsens 

rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af sjældne og opmærksomhedskrævende arter, 

både kendte og nye for området, og viser derved at området rummer levesteder for et relativt 

stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv. 

 

Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fun-

det i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled 

(se Figur 61). 

 

Vikleren Grapholita lunulana 

Arten er tidligere observeret på Amager Fælled, men har de seneste år været på kraftig til-

bagegang i Danmark. Den har tidligere været almindelig i Danmark. Det var derfor en 

overraskelse at finde denne art på Amager Fælled. 

Der blev observeret ca. 10 stk. flyve nede i vegetationen, hvor larven lever på forskellige 

arter af Vikke (Vicia sp.). 

 

Billen Apion filirostre 

Arten er kendt fra Amager Fælled, men er sjælden i Danmark, hvilket gør genfundet af ar-

ten bemærkelsesværdigt. Arten tilhører familien af spidsmussnudebiller. 

 

Cikaden Mirabella albifrons 

Mirabella albifrons er ikke tidligere kendt fra Amager Fælled. Denne cikade lader til at være 

en egentlig sjældenhed. Den er kun fundet to gange i Danmark tidligere, og på europæisk 

plan kender man kun en lille håndfuld yderligere iagttagelser. Arten er fundet i det nordøst-

lige kratområde. 
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Sommerfuglen Rødgul forårsugle (Orthosia cerasi) 

Rødgul forårsugle er fra Amager kun kendt fra Amager Fælled, men er ellers almindelig og 

udbred i hele landet. 

 

Sommerfuglen Brun egevikler (Archips xylosteana) 

Brun egevikler er overvejende udbredt i det østlige Danmark hvor den er forholdsvis almin-

delig. 

 

Sommerfuglen Egevikler (Tortrix viridana) 

Egevikler er overvejende udbredt i det østlige Danmark hvor den er forholdsvis almindelig. 

 

Sommerfuglen lille forårsugle (Orthosia cruda) 

Lille forårsugle er almindelig i det meste af landet. 

 

Bladhvepsen Tenthredo temula 

Arten er udbredt og almindelig i hele landet. 

 

 
Figur 61 Fund af interessante insekt arter i 2018  i byggefelt AF-S 

 

Det hvide W (Satyrium w-album) 

Det hvide W er meget udbredt på amager Fælled, og det vurderes at den største popula-

tion af denne art findes på Amager Fælled. Den er i 2018 fundet på ruderatområdet i den 

nordøstlige del af byggefeltet. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endan-

gered). 
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Ubestemt art af køllesværmer (Zygaena sp.) 

Der blev i 2018 fundet en puppe af en art af køllesværmer i den nordlige del af byggefeltet. 

Der er tidligere observeret både Lille, Femplettet og Seksplettet køllesværmer på Amager 

Fælled. Alle arter af Køllesværmere er rødlistede med kategorierne NT (near threatened), 

VU (vulnerable), CR (critical) eller RE (regionally extinct). 

 

8.4.9 Naturværdi 

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-S fremgår af nedenstående Figur 62 og 

Tabel 34. Byggefeltet er generelt præget af områder med ringe naturværdi, kun to mindre delom-

råder har moderat naturværdi. 

 

 
Figur 62 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-S.  
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Tabel 34 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets 
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 62. 

Lokalitet 
Naturværdi 

(NVI) 

Kontinuitet 

(KONI) 

Naturtilstand 

(NTII) 

Naturtype 

(NTYI) 

Værdifulde 

arter 

(VARI) 

N33 Ringe (0,41) Ringe (4) Moderat (3) Ruderat (3) God (2) 

N34 Moderat (0,53) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) God (2) 

N35 Ringe (0,41) Moderat (3) Ringe (4) Tørt krat (2) Moderat (3) 

N36 Ubetydelig (-0,14) Ringe (4) Dårlig (5) Brugsplæne (4) Ringe (4) 

N37 Ringe (0,45) Ringe (4) Moderat (3) Sø/vandhul (1) Moderat (3) 

N38 Ringe (0,45) Moderat (3) Ringe (4) Sø/vandhul (1) Moderat (3) 

N41 Moderat (0,56) Moderat (3) Moderat (3) Overdrev (1) Moderat (3) 

 

 

 

8.5 Samlet vurdering af byggefeltet 

Byggefelt AF-S har en ret ensartet og ung natur, som overvejende udgøres af ruderat området. To 

mindre kratområder har henligget i naturtilstand i 40 – 50 år, mens størstedelen af området er ble-

vet nulstillet ved jordpåfyldning i 2002 - 2010. Artsrigdommen og variationen er derfor ikke så høj 

som i resten af Amager Fælled, samt et stort potentiale for, at ruderatdelen udvikles til overdrev 

inden for et årti. 

 

Den natur, der findes inden for byggefeltet er et resultat af en fuldstændige nulstilling af naturen 

som følge af hele byggefeltet blev brugt som losseplads og tilført et flere meter tykt lag materiale i 

perioden 1958-1974. Der kan dog være enkelte og spredte forekomster af arter fra den oprindelige 

natur, som har genindvandret fra de omgivende arealer mod øst, der ikke har været nulstillet. 

 

I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør føl-

gende forhold inddrages: 

• Områdets oprindelighed  

• Naturtypen  

• Naturens tilstand 

• Forekomst af sjældne arter 

• Administrative bindinger 

 

Byggefeltet er generelt præget af områder med ringe eller ubetydelig naturværdi. To mindre del-

områder har moderat naturværdi. 

8.5.1 Områdernes oprindelighed 

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for 

de seneste 10 - 20 år.  

 

Delområderne N35 og N41 (se Figur 47) er opfyldt ved afslutning af lossepladsen i 1975. Krat om-

rådernes naturtilstand er ringe, men der er fundet sjældne insekter i begge kratområder. I det 

nordvestlige område er desuden fundet snog, som er fredet.  

 

Overdrevsarealerne N41 har moderat naturtilstand  
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8.5.2 Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter 

4 % af byggefeltet (svarende til 1,3 ha) udgøres at naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 

§ 3, heraf er 1 % (0,4 ha) overdrev (delområde N41) og 3 % (0,9 ha) sø/vandhul. Der er 3 vand-

huller, som dog tørrede helt ud i løbet af undersøgelsesperioden. Tilstanden blev vurderet til dårlig 

for et af vandhullerne, og moderat for de to øvrige (Se Figur 48). I det største vandhul blev regi-

streret to arter af fredede padder. 

 

73 % af byggefeltet (svarende til 24,7 ha) er dækket af andre naturtyper i form af ruderat. Tilstan-

den blev vurderet til moderat, og på arealet blev fundet en art af sommerfuglen køllesværmer. 

Endvidere yngler lærke og vibe på arealerne, sidstnævnte i tilknytning til områdets vandhuller.   

 

I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke en udtømmende kortlæg-

ning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er 

blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke alle arter 

er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, f.eks. vandle-

vende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, svampe mv.). 

Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og dermed for-

rykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede. 

 

Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er der-

for ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens 

natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af 

sjældne planter som ikke er opdages. 

 

Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra 

nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner. 

8.5.3 Administrative bindinger 

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3-beskyttelsen områdets vandhuller og overdrev (i alt 1,3 

ha), men ikke øvrige arealer. Vandhullerne kan have karakter af temporært vandhul. Temporære 

vandhuller er defineret som vandhuller, der udtørrer hver sommer inden 1. juli. Temporære vand-

huller er kun beskyttede så længe, de indgår som en integreret del af et beskyttet område. 

 

Det meste af byggefeltet ligger inden for Kalvebod fredningen, og resten ligger inden for Amager 

Fælled fredningen. 

 

En væsentlig del af byggefeltet er omfattet af kommunens lokalplan 540 for campingplads Amager 

Fælled. 

 

Af fredede arter er inden for byggefeltet kun 2 arter af padder. Der er ikke fundet arter omfattet af 

habitatdirektivets bilag IV, men området kan meget vel være rastested for bilag IV arterne spids-

snudet frø og stor vandsalamander. 

8.5.4 Prioritering i forhold til boligbebyggelse 

I forhold til boligbebyggelse anbefales at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier, men 

også terrænets oprindelighed, med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. I byggefelt AF-S er der 

dog ingen områder med oprindelighed, men der er en tendens til at de områder som har ligget i 

naturtilstand siden 1975 har større artsrigdom og forekomst af sjældne arter.  
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I forhold til boligbebyggelse anbefales det, at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier 

med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. I byggefelt AF-S har alle områderne været nulstillet, 

men der er en tendens til at de områder som har ligget i naturtilstand siden 1975 har større arts-

rigdom og forekomst af sjældne arter. 

 

I forhold til forekomsten af fredede arter anbefales det, at der fortsat bibeholdes mindre vandhuller 

i området, samt mulighed for, at padder kan vandre til og fra disse uden for yngletiden. Hvis det er 

nødvendigt at nedlægge vandhuller med padder er der rig mulighed for, at der kan skabes erstat-

ningsbiotoper i nærliggende arealer nord for byggefeltet. 

 

Ved planlægning af boligbebyggelse inden for byggefelt AF-S anbefales desuden så vidt muligt at 

prioritere kratområderne og de biologiske overdrev, så disse områder friholdes for boligbebyggelse. 

Endvidere anbefales det at tilstræbe at levesteder for agerlandsfuglene vibe og lærke bevares ved 

at sikre bevarelse af større åbne arealer. 

  

Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områ-

derne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes 

for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning 

for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter. 
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9 SAMLET VURDERING 

Naturen på Amager Fælled er primært betinget af dels områdets historie, hvor størstedelen af de 

undersøgte arealer har været opfyldt med byggeaffald eller råjord, dels den bynære beliggenhed 

som betinger et stort indslag af ikke-hjemmehørende arter og invasive arter. 

 

Der er kun få delområder, som repræsenterer det oprindelige terræn i de undersøgte byggefelter, 

og disse arealer har været mere eller mindre forstyrret ved afrydning og kørsel med tunge køretø-

jer. Størstedelen af de undersøgte områder har naturmæssigt været nulstillet ved rydning og op-

fyldning med byggeaffald / råjord i perioden 1966 – 1975. Det meste af det sydlige byggefelt er 

blevet nulstillet så sent som i 2010 ved jordpåfyldning. 

 

I byggefelterne er der derfor meget lidt natur, der repræsenterer de oprindelige naturforhold på 

Amager Fælled, og i den henseende er naturen ikke uerstattelig i byggefelterne. Naturen har pri-

mært udviklet sig over de seneste 50 år på opfyldte arealer, og selv om området rummer væsent-

lige naturværdier i dag, vil tilsvarende natur i princippet kunne genskabes ved henlæggelse af an-

dre opfyldte arealer til natur i en tilsvarende periode. 

 

Den natur, der har udviklet sig på Amager Fælled over se seneste ca. 50 år er meget betinget af 

jordbundens beskaffenhed, pleje samt den bynære beliggenhed. Opfyldet har primært bestået af 

råjord eller byggeaffald, som indeholder meget lidt organisk materiale, hvilket har givet mulighed 

for udvikling af lysåbne plantesamfund med urter, buske og mindre træer, som normalt er karakte-

ristiske for ikke-gødskede områder. På sigt vil disse områder gro til krat og skov, som det ses i de 

arealer med de ældste opfyldninger. I delområder hvor den oprindelige overjord er bevaret ses en 

kraftigere vækst hvor der er udviklet egentlige skovpartier. Der er oftest opfyldt med ler- og kalk-

holdig jord, som holder på fugtigheden og forsinker vandets nedsivning. Det betyder at der i de la-

vestliggende områder er opstået småsøer, moser og sumpe, og området er derfor en mosaik af 

tørre krat og overdrev, skove samt skovsumpe, moser og mere eller mindre temporære vandhuller.  

 

Pleje af dele af området ved høslæt eller græsning er med til at fastholde arealer som lysåbne med 

lav vegetation, og begrænse spredningen af invasive arter. 

 

Den bynære beliggenhed har betydet dels en vis forstyrrelse i form af færdsel på området, dels at 

der er et stort indslag af ikke-hjemmehørende arter og invasive arter. 

 

I denne undersøgelse har vi estimeret naturværdierne i 5 byggefelter ud fra følgende kriterier: 

• Oprindelighed.  

Byggefelterne er opdelt i delarealer med forskellig historik mht. arealanvendelse og seneste 

nulstilling af naturforholdene. Her vurderes det at rester af det oprindelige terræn kan rumme 

mere natur fra det oprindelige Amager Fælled i fht. de opfyldte arealer. 

• Naturtyper. 

Byggefelterne er opdelt i delområder alt efter naturtypen. 

De lysåbne naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 tillægges større værdi, da de er 

naturtyper som er truede eller i tilbagegang (typisk pga.  opdyrkning og tilgroning). Tilsva-

rende tillægges naturskov / urørt skov en større værdi end skov og tørt krat.   

• Naturtilstand – En god eller høj naturtilstand er tegn på et plantesamfund med en god artdiver-

sitet (mange hjemmehørende indikatorarter for beskyttede naturtyper) og en god biologisk 

struktur 

• Særligt værdifulde arter. Forekomst af bilag IV-arter, fredede arter samt rødlistede og sjældne 

arter 

 

I nedenstående Tabel 35 er de 5 byggefelter sammenlignet mht. disse forhold. Klassificering på 

baggrund af naturværdi indekset (se afsnit 3.9) er endvidere vist for alle 5 byggefelter på Figur 63.  
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Det sydlige byggefelt AF-S skiller sig i denne overordnede sammenligning ud som havende en rela-

tiv kort historik, få naturarealer af høj værdi, og relativt få særlige arter. Område AF-S vurderes 

derfor at være mindre sårbart for boligbyggeri i forhold til de øvrige nordlige byggefelter. Det bety-

der dog ikke at arealet ikke rummer væsentlige naturværdier, især skal fremhæves at der er tale 

om et udstrakt lysåbent areal med lav vegetation, som har stort potentiale til at udvikle sig til et 

egentligt overdrev inden for en årrække. Endvidere er området i dag ynglested for lærke og vibe, 

som ikke ellers findes andre steder på fælleden nord for Vejlands Allé (men findes andre steder, 

bl.a. på Vestamager). Der er tale om relativt almindelige agerlandsarter, som er i tilbagegang i re-

sten af landet /5/. 

 
Tabel 35 Sammenligning af naturforhold i de 5 byggefelter 

 
  

De nordlige byggefelter har en højere naturværdi, men rummer også delområder med lave natur-

værdier. Det er ikke umiddelbart muligt ud fra denne undersøgelse at prioritere de nordlige bygge-

felter indbyrdes, men der vil være muligt at prioritere delområderne inden for de enkelte byggefel-

ter, som beskrevet under de enkelte byggefelter.  

 

Areal 

(ha) %

Areal 

(ha) %

Areal 

(ha) %

Areal 

(ha) %

Areal 

(ha) %

AREAL 18,74 100% 18,74 100% 18,70 100% 18,63 100% 33,66 100%

OPRINDELIGHED

Oprindeligt terræn 4,8 28% 4,3 26% 0 0% 0 0% 0 0%

Militære o.a. anlæg < 1850 0,6 4% 0,2 1% 4,5 25% 0 0% 0 0%

Opfyldt 1929 0 0% 0 0% 0,02 0% 0,27 1% 0 0%

Opfyldt 1966 - 75 9,9 59% 10,3 62% 13,3 73% 18 99% 4,10 13%

Opfyldt / anlagt 2002 - 2010 1,6 9% 1,8 11% 0,4 2% 0 0% 26,80 87%

NATURTYPER

§ 3 NATURTYPER 14,08 75% 13,58 72% 15,28 82% 16,03 86% 1,28 4%

Mose 7,65 41% 7,21 38% 11,57 62% 11,56 62% 0,00 0%

Overdrev 5,13 27% 5,02 27% 3,70 20% 4,46 24% 0,37 1%

Sø/vandhul 1,31 7% 1,36 7% 0,00 0% 0,00 0% 0,91 3%

ANDEN NATUR 3,54 19% 3,57 19% 1,53 8% 1,55 8% 24,68 73%

Urørt skov 1,77 9% 0,65 3% 0,23 1% 0,63 3% 0,00 0%

Skov 0,00 0% 0,00 0% 0,38 2% 0,00 0% 0,00 0%

Tørt krat 1,03 5% 2,12 11% 0,91 5% 0,91 5% 3,71 11%

Ruderat 0,74 4% 0,80 4% 0,00 0% 0,00 0% 20,97 62%

ØVRIGE AREALER 1,12 6% 1,59 8% 1,90 10% 1,06 6% 7,70 23%

Jordfold 0,00 0% 0,00 0% 0,38 2% 0,38 2% 0,00 0%

Brugsplæne 0,28 2% 0,47 2% 0,41 2% 0,00 0% 5,01 15%

Øvrigt 0,84 4% 1,12 6% 1,11 6% 0,68 4% 2,69 8%

NATURTILSTAND

Høj 0,00 0% 0,00 0% 3,72 20% 0,00 0% 0,00 0%

God 1,35 7% 0,83 4% 0,23 1% 0,63 3% 0,00 0%

Moderat 7,27 39% 8,99 48% 10,05 54% 14,52 78% 22,11 66%

Ringe 9,00 48% 7,33 39% 2,80 15% 2,42 13% 3,84 11%

Dårlig 0,00 0% 0,00 0% 0,38 2% 0,38 2% 0,00 0%

SÆRLIGE ARTER
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Figur 63 Klassificering af naturværdi-indeks for de 5 byggefelter på Amager Fælled. Se afsnit 3.9.  

Ud over naturforholdene har de administrative bindinger også en stor betydning. Store dele af 

Amager Fælled er fredet, og etablering af boliger inden for de fredede arealer vil kræve at der rej-

ses en ny fredningssag. Erfaringsmæssigt kan dette tage flere år, før en endelig afgørelse forelig-

ger. Det vil formodentlig kunne fremme sagen, såfremt de nu opgivne arealer for Ørestad Fælled 

Kvarter inddrages i de fredede arealer som kompensation for de arealer der udtages til boligbebyg-

gelse. Dog viser erfaringen fra Amager Strandpark, hvor Københavns kommune på tilsvarende vis 

– og forgæves - forsøgte at affrede dele af den oprindelige strand til boligbebyggelse med henvis-

ning til inddragelse af nye områder, at økonomiske interesser ikke er et argument for en affred-

ning. Forudsætningen for planlægning af boligbebyggelse inden for de fredede områder vil derfor 

sandsynligvis kræve et lovmæssigt indgreb fra Folketinget. 

 

Byggefeltet AF-NØS og størstedelen af AF-NØV ligger uden for de fredede områder, men også disse 

er i lovgivningen udlagt til naturområder, og må ikke bebygges eller benyttes til anlæg. Umiddel-

bart vil planlægning af boligområder her forudsætte en revision af Lov om Metroselskabet I/S og 

Arealudviklingsselskabet I/S, men det vurderes at de nu opgivne planer for Ørestad Fælled Kvarter 

vil betyde at loven alligevel skal justeres. Såfremt de nu opgivne areal for Ørestad Fælled Kvarter 
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inddrages til naturareal vil det samlede areal udlagt til natur ikke ændres inden for Ørestadsområ-

dets arealer. Den samlede godkendelsesproces vurderes at være væsentligt enklere, såfremt der 

ikke også inddrages fredede områder.  

 

Når bindingerne i de gældende fredninger og/eller lov om Metroselskabet mv., er ophævet, kan 

kommunen igangsætte en normal planproces, som vil indebære udarbejdelse af plangrundlag 

(kommuneplantillæg og lokalplan) inklusive miljørapport. Planprocessen for boligbyggeri inden for 

et af byggefelterne vil endvidere omfatte at der sideløbende udarbejdes en miljøvurderingsrapport, 

samt at kommunen reviderer udviklingsplanen for Amager Fælled. I forbindelse med godkendelse 

af et forslag til lokalplan antages at hele det valgte planområde overføres til byzone. 

 

Efterfølgende skal kommunen i forbindelse med realisering af et konkret boligprojekt meddele di-

spensation for § 3 beskyttelsen for de mose- og sø-/vandhuls-arealer der påvirkes af projektet.  

 

Der er en del naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som mose, sø eller overdrev. 

Bortset fra det sydlige byggefelt ligger disse arealer i byzone, hvor beskyttelsen for overdrev kun 

gælder for arealanvendelser til landbrugsformål. § 3 beskyttelsen i forhold til boligbyggeri gælder 

her kun for moser og søer/vandhuller. I det sydlige byggefelt (AF-S), som er landzone, gælder § 3 

beskyttelsen også i forhold til boligbyggeri for overdrev, som dog kun udgør en meget lille del af 

byggefeltet.  Det er kommunen, der skal give dispensation for § 3 beskyttelsen i forhold til bolig-

byggeri, hvor dette er relevant. 
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Bilag A. Beskrivelse af delområder 
 

Beskrivelse af de enkelte delområder som afgrænser byggefelternes naturtyper. 
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Delområde N1.  

Areal: 0,4 ha 

Tørt krat – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: Ringe 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972 

 

 
 

Tørt kratskovsområde med mindre lysåbne ryddede partier. Domineret af ensaldrende hvidtjørn. 

Skrånende mod øst ned til kanal. 
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Delområde N2.  

Areal: 2,5 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,43 

Artsindeks: 0,19 

Strukturindeks: 0,78 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975. 

 

 
 

Kvæggræsset, fladt overdrev på lerbund med spredte tjørn og kratpartier. 
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Delområde N3.  

Areal: 0,015 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Anlagt 2017 

 

 
 

Nyere, gravet, lille vandhul med næsten vegetationsløse brinker.  
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Delområde N4.  

Areal: 0,024 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Anlagt 2017 

 

 
 

Nyere, gravet, lille vandhul med kraftigt optrådte vegetationsløse brinker. Lidt lavere krat på syd-

vestlige side.  
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Delområde N5.  

Areal: 0,2 ha 

Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,36 

Artsindeks: 0,12 

Strukturindeks: 0,73 

Kontinuitet: Anlagt før ultimo 1800-tallet - lettere forstyrret 1975 

 

 
 

Kraftig rørsump med lille aflang holm i midten, der er tilgroet med hvidtjørn. Blågrøn star vokser 

på holmen.  
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Delområde N6.  

Areal: 0,7 ha 

Tørt krat – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Vildtvoksende gammelt krat gående mod skov med indslag af lyskrævende arter i de vest- og syd-

vendte skovbryn langs stierne.  
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Delområde N7.  

Areal: 1,0 ha 

Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,39 

Artsindeks: 0,21 

Strukturindeks: 0,66 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Vinteroversvømmet moseareal domineret af tagrør. Spredte pletter med lavtvoksende tagrør og 

mere artsrige partier. Kraftigt sommerudtørret ved registreringstidspunktet. Syv star-arter på are-

alet.  
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Delområde N8.  

Areal: 0,8 ha 

Ruderat – ej beskyttet naturtype 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,50 

Artsindeks: 0,37 

Strukturindeks: 0,70 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006 

 

 
 

Ca. 12 år gammelt græsruderat på begge sider af Den Landskabelige Kanal. Anlagt med lerjord og 

slås jævnligt. Stort potentiale for overdrev med tiden.  
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Delområde N9.  

Areal: 0,5 ha 

Brugsplæne - ej beskyttet naturtype 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006 

 

 
 

Brugsplæne anlagt omkring 2006. Slås intensivt. Der findes del vegetative almindelige blomster-

planter i plænen. Arealet har stort potentiale for at blive blomstrende bynatur til glæde for publi-

kum og insekter, hvis græsslåningsintensiteten nedsættes eller dele af arealet kun slås ekstensivt.  
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Delområde N10.  

Areal: 0,5 ha 

Tørt krat – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: Ringe 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972 

 

 
 

Tørt krat på højbund. Domineret af hvidtjørn.  
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Delområde N11.  

Areal: 0,8 ha 

Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,38 

Artsindeks: 0,26 

Strukturindeks: 0,57 

Kontinuitet: Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975 

 

 
 

Rørsump domineret af tagrør – Fugtigt krat i den østlige ende.  
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Delområde N12.  

Areal: 2,0 ha 

Højstaude-/rørsump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,41 

Artsindeks: 0,33 

Strukturindeks: 0,52 

Kontinuitet: Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975 

 

 
 

Moseareal primært bestående af pilekrat og tagrør med indslag af lidt mere artsrige småpartier på 

tuet bund.  
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Delområde N13.  

Areal: 0,6 ha 

Tørt krat – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: Ringe 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1966. 

 

 
 

Tørt krat på højere bund end den omgivende mose. Hvidtjørn dominerer kronelaget.  
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Delområde N14.  

Areal: 0,7 ha 

Højstaude-/rørsump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,25 

Artsindeks: 0,03 

Strukturindeks: 0,57 

Kontinuitet: Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975 

 

 

 
 

Tagrørsdomineret vådt areal. Tør kant mod nord med indslag af lidt flere arter af vedplanter, græs 

og urter, herunder en større bestand af skov-hullæbe.   
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Delområde N15.  

Areal: 1,4 ha 

Rigkær med indslag af højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: God 

Naturtilstandsindeks: 0,72 

Artsindeks: 0,71 

Strukturindeks: 0,74 

Kontinuitet: Oprindeligt terræn - lettere forstyrret i 1975 

 

 
 

Fugtigt areal med knoldkærsstruktur i den vestlige del. Knoldkæret er domineret af knold-star. 

Stærkt udtørret ved besigtigelsen.   
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Delområde N16.  

Areal: 1,8 ha 

Urørt skov – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Tør urørt skov med indslag af tætte kratpartier og spredte lysninger. Flertageret skovbillede med 

dødt ved. Urørt naturskovspræg med kollapsede veterantræer og naturlig selvforyngelse. Kvæg-

græsses ekstensivt.  
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Delområde N17.  

Areal: 0,6 ha 

Fugtigt krat - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,37 

Artsindeks: 0,08 

Strukturindeks: 0,81 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Skov- og kratmose på lerbund, der med års mellemrum udtørrer helt om sommeren. Udtørret ved 

besigtigelsen. Karakter af urørt sumpskov. Domineret af store hvid-pil, hvoraf flere er rodvæltet.  
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Delområde N18.  

Areal: 0,6 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,49 

Artsindeks: 0,36 

Strukturindeks: 0,68 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Kvæggræsset overdrev med spredte hvidtjørn. Knastørt ved besigtigelsen, men små indslag af fug-

tigbundsarter tyder på tidvis fugtige lavninger på det flade areal. Engmyrertuer forekommer 

spredt. 1. stk. afblomstret riddergøgeurt.  
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Delområde N19.  

Areal: 0,3 ha 

Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,38 

Artsindeks: 0,31 

Strukturindeks: 0,50 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969 

 

 
 

Fugtig lavning i langs skovbrynet ud mod overdrev. På lerbrund og dermed med svingende vand-

stand. Udtørrer ofte. Gamle murbrokker og andet byggeaffald synligt i terrænoverfladen.   
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Delområde N20.  

Areal: 3,4 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,38 

Artsindeks: 0,22 

Strukturindeks: 0,63 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969 

 

 
 

Gammelt ruderat med græslandsflora. Spredte hvidtjørn. Enkelte engmyrertuer på arealet. Meget 

tørt og afsvedet på besigtigelsestidspunktet.  
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Delområde N21.  

Areal: 0,4 ha 

Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,52 

Artsindeks: 0,41 

Strukturindeks: 0,70 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969 

 

 
 

Tagrørsdomineret mose beliggende i randen af gammelt fugtigt pilekrat. Helt udtørret ved besigti-

gelsen.  
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Delområde N22.  

Areal: 0,8 ha 

Fugtigt krat - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,39 

Artsindeks: 0,11 

Strukturindeks: 0,80 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969 

 

 
 

Fugtigt pilekrat som efterhånden har udviklet naturskovskarakter og -kvaliteter. Usædvanlig tørt 

ved besigtigelsen.  
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Delområde N23.  

Areal: 0,6 ha 

Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,29 

Artsindeks: 0,10 

Strukturindeks: 0,57 

Kontinuitet: Anlagt før ultimo 1800-tallet - ej forstyrret siden 

 

 
 

Aflang mose domineret af rørskov. Gennemskæres af en gammel tilgroet grøft.  
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Delområde N24.  

Areal: 3,7 ha 

Aske-/ellesump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose 

Estimeret naturtilstand: Høj 

Kontinuitet: Gamle skydebaner - træer/buske skåret ned og delvist planeret i 1971 

 

 
 

Urørt sumpskov primært bestående af hvid-pil og ask som overstandere og med blomstrende bu-

ske i underskoven. Arealet vinteroversvømmes og udtørrer oftest hver sensommer. I 2018 var om-

rådet helt udtørret i juni. Det ujævne terræn efter de gamle skydebaner gør skoven til en mosaik 

af våde og tørre dele. De våde dele er dominerende. Arealet har henligget med fri succession siden 

1971, hvor skydebanen blev ryddet for buske og træer. Det har skabt en klimaksskov med høj 

grad af naturskovskarakter med sammenfaldende veterantræer og efterfølgende naturlig selvforyn-

gelse i lysningerne, primært af ask. Skoven er moden og er på vej ind i en mere lysåben fase, hvor 

de gamle træer vil bryde sammen og skabe flere lysninger. Muligt hot spot for insekter og svampe 

tilknyttet dødt ved og blomstrende buske i lysåben skov.  

Flere potentielle flagermustræer i skoven.  
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Delområde N25.  

Areal: 0,4 ha 

Skov – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: Ringe 

Kontinuitet: Tidligere brugsareal for militære aktiviteter - træer/buske skåret ned i 1971 

 

 
 

Højskov på forholdsvis tørbund. Benyttes rekreativt af nærliggende skole. Domineret af ask og 

sølv-poppel. Tydelige tegn på hugst, der har gjort skoven strukturelt fattig.  
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Delområde N26.  

Areal: 0,4 ha 

Brugsplæne – ej beskyttet naturtype 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006 

 

 
 

Brugsplæne.  
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Delområde N27.  

Areal: 0,6 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,40 

Artsindeks: 0,23 

Strukturindeks: 0,66 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969 

 

 
 

Tørt græsland med indslag af tørt krat. Murbrokker synlige flere steder i jordoverfladen. Lavninger 

med tidvis våd bund.  
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Delområde N28.  

Areal: 9,5 ha 

Højstaude-/rørsump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,56 

Artsindeks: 0,53 

Strukturindeks: 0,61 

Kontinuitet: Gamle skydebaner - planeret og delvist jordpåfyldt i 1971 

 

 
 

Større moseområde på lerbund, der udtørrer hvert år i sensommeren. I 2018 helt udtørret i juni. 

Størstedelen er domineret af tagrørsskov, resten består af gamle fugtige krat gående mod tidvis 

våd skov. Pletter med mere artsrig vegetation på steder, hvor jordpåfyldningen har været ufuld-

stændig. Små spredte bestande af kødfarvet gøgeurt.  
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Delområde N29.  

Areal: 0,6 ha 

Urørt skov – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: God 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1929 

 

 
 

Vildtvoksende urørt tør skov opstået gennem fri succession på bygeaffaldsdeponi fra 1929. Ret va-

rieret skovbillede med lianer op til kronelaget, dødt ved, krogede træer, blomstrende buske i un-

derskoven og mange forskellige træarter, herunder kulturarter fra de nærliggende kolonihaver.  
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Delområde N30.  

Areal: 0,3 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,39 

Artsindeks: 0,15 

Strukturindeks: 0,75 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Fladt, tørt, hestegræsset areal med græsland, samt spredte, mindre hvidtjørn og træer. 
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Delområde N31.  

Areal: 1,7 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,33 

Artsindeks: 0,25 

Strukturindeks: 0,44 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1971 

 

 
 

Græsland med varierende tæthed af buske og træer. Kalkrig leret bund.  
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Delområde N32.  

Areal: 0,4 ha 

Jordfold 

Beregnet naturtilstand: Dårlig 

Naturtilstandsindeks: 0,17 

Artsindeks: 0,08 

Strukturindeks: 0,29 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 – kraftigt tilstandsændret de sidste 13 år 

 

 
 

Fladt tørt jordareal. Harvet og tilsået for nylig. Arealet har samme historik som arealet syd for indtil 

midten af 00'erne, hvor græsningstrykket bliver så højt, at arealet tilstandsændres fra overdrev til 

jordfold. Såfremt der foreligger dispensation til tilstandsændring skal arealet ikke regnes for be-

skyttet natur. Hvis der ikke foreligger lovliggørende dispensation til tilstandsændringen skal arealet 

henregnes som beskyttet overdrev på lige fod med arealet syd for, dog med en uafklaret uoverens-

stemmelsessag.  
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Delområde N33.  

Areal: 21,0 ha 

Ruderat – ej beskyttet naturtype 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,45 

Artsindeks: 0,30 

Strukturindeks: 0,68 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i perioden 2002-2010 

 

 
 

Ungt ruderatgræsland. Forholdsvist artsrigt taget den korte historik i betragtning. Stort potentiale 

for udvikling til overdrev inden for en kort årrække.  
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Delområde N34.  

Areal: 0,7 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Opstået som en lavning ved jordpåfyldning i 2009 - 2010 

 

 
 

Nygravet og meget lavvandet sø på ungt overdrev. På lerbund og udtørrer formentlig ofte.   
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Delområde N35.  

Areal: 3,7 ha 

Tørt krat med indslag af ruderat – ej beskyttet naturtype 

Beregnet naturtilstand: Ringe 

Naturtilstandsindeks: 0,29 

Artsindeks: 0,12 

Strukturindeks: 0,54 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Spredte tørre krat på gammel ruderatbund. Forholdsvist artsfattigt og næringsbelastet på trods af 

den lange periode med fri succession.  
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Delområde N36.  

Areal: 5,0 ha 

Brugsplæne – ej beskyttet naturtype 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2010 

 

 
 

Brugsplæne 
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Delområde N37.  

Areal: 0,05 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Anlagt i 2012 

 

 
 

Sø med temporær karakter. Udtørrer ofte. Helt udtørret på besigtigelsestids 

punktet. Opstået i lavning i opfyldsjorden.   
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Delområde N38.  

Areal: 0,14 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Estimeret naturtilstand: Ringe 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Mindre vandhul i lavning omkring de nyere jordopfyldninger. Udtørrer ofte. Ringe artsindhold.  
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Delområde N39.  

Areal: 0,9 ha 

Tørt krat med indslag af fugtigt krat – ej beskyttet naturtype 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

  

 
 

Vildtvoksende krat med spredte overstandere på +/- tør bund. Gennemkrydset af slidte trampes-

tier. Begyndende naturskovspræg.  
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Delområde N40.  

Areal: 2,0 ha 

Fugtigt krat med indslag af tørt krat - § 3-naturtype mose 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,30 

Artsindeks: 0,21 

Strukturindeks: 0,43 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Selvgroet krat på mere eller mindre fugtig lerbund. glidende overgang med mellem fugtige og tørre 

partier.   
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Delområde N41.  

Areal: 0,4 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,40 

Artsindeks: 0,31 

Strukturindeks: 0,53 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

Ungt overdrev med store bestande af pile-alant og spredte hvidtjørnekrat.  
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Delområde N42.  

Areal: 1,7 ha 

§ 3-naturtype overdrev 

Beregnet naturtilstand: Moderat 

Naturtilstandsindeks: 0,43 

Artsindeks: 0,31 

Strukturindeks: 0,61 

Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 

 

 
 

+/- tørt, fladt areal med græsland på lerbund - spredte træer og buske. 

 

  



Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled  

 

www.moe.dk Side 180 af 184 
 

Delområde N43.  

Areal: 0,4 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Anlagt i 2006 

 

 
 

Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Fungerer som regnvandsafledning fra Ørestad 

Nord. Meget renvandet og med en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er pro-

blematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen. 
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Delområde N44.  

Areal: 0,4 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Anlagt i 2006 

 

 
 

Kunstig sø med kanalform og lodrette spunsede kanter, som kun i meget tørre år stikker op over 

vandoverfladen. Fungerer som regnvandsrecipient for Ørestad Nord. Forholdsvist renvandet og 

med en nogenlunde vandplanteflora. De lodrette spunsede kanter er i tørre år problematiske for 

dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen. 
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Delområde N45.  

Areal: 1,1 ha 

§ 3-naturtype sø/vandhul 

Estimeret naturtilstand: Moderat 

Kontinuitet: Anlagt i 2006 

 

 
 

Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Meget renvandet og med en forholdsvis rig 

vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke 

kan komme op igen.  
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Bilag B. Forekomst af orkideer 
 

  
 
Forekomsten af orkideer er baseret på oplysninger fra Amager Fælleds Venner samt supplerende 

data fra nærværende kortlægning. De enkelte bestande er beskrevet nedenfor. 

 
Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O1 Kødfarvet gøgeurt 5-6 blomstrende individer observeret i 2018 

O2 Riddergøgeurt 
1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste fore-

komst af arten i Danmark 

O3 Skov-hullæbe 19 individer observeret i 2018 

O4 Skov-gøgeurt 
5 blomstrende individer observeret i 2018 

Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015 

O5 Ægbladet fliglæbe 
Spredte bestande observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O6 Ægbladet fliglæbe 
Større bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >500 

O7 Ægbladet fliglæbe 
Mindre bestand observeret siden 2016 

Estimeret antal individer: >100 

O8 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O9 Ægbladet fliglæbe Ca. 10 individer observeret i 2015 

O10 Kødfarvet gøgeurt 2-3 individer observeret hvert år siden 2013 
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Polygon 

nummer 

Art Bemærkning 

O11 Skov-hullæbe 3-12 individer observeret hvert år siden 2014 

O12 Skov-hullæbe >50 individer observeret i 2018 

O13 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2014 

O14 Skov-gøgeurt Ukendt antal observeret i 2015 

O15 Ægbladet fliglæbe 
Større spredte bestande observeret siden 2016  

Estimeret antal individer: >2000 

O16 Ægbladet fliglæbe Ukendt antal observeret ukendt årstal 

 

 


