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I. INDLEDNING 

Tårnby Kommunen ejer matr.nr. 1b, Koklapperne beliggende i ”Kalvebod-Kilen”, der i sin helhed er fredet ved 
Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990. 

Kommunens ejendom, der er relativ smal og langstrakt, kaldes Tårnbykilen og fremstår i dag med afgræsning i 
den sydligste ¼, mens der i den resterende del foregår slåning og bekæmpelse af invasive arter; primært af 
hensyn til rekreative interesser. 

Den rekreative anvendelse af området er intensiv i kraft af områdets umiddelbare beliggenhed op til 
tætbebyggede områder og København. Der er gennem naturbeskyttelseslovens § 24 offentlig adgang til 
matriklen. 

Tårnby Kommune skal have udarbejdet en plejeplan for matr.nr. 1b Koklapperne. Baggrunden herfor er dels for 
i højere grad at kunne opfylde fredningens formål og Natura 2000-forpligtigelserne; dels for at kunne afveje de 
rekreative interesser mod de biologiske hensyn; primært i områdets østlige del. 

 

II. OVERORDNET OMRÅDEBESKRIVELSE 

II:I Afgræsning, beliggenhed og delområder 

Plejeplanen omfatter alene den fredede del af matr.nr. 1b Koklapperne (se Kort 1). Området benævnes 
”plejeplansområdet”. Den nordlige del af matr.nr. 1b er således ikke omfattet af plejeplanen. 

Matriklen er beliggende i den østlige del af den del af naturområdet Vestamager, der benævnes Koklapperne. Det 
udgør en lang smal kile mellem Kanalvej (den vestlige grænse) og kanalen og tilhørende voldanlæg øst for 
denne. På strækningen fra Pumpehuset ved Hilversumvej og 700 meter herfra mod syd er plejeplansområdet 
beliggende op til bebyggelser og haver. 

Plejeplansområdet er inddelt i 3 delområder (se Kort 2) der indbefatter: 

 Delområde A: den sydlige ca. 1/3 af området mellem Kanalvej og kanalen 
 Delområde B: de nordligste 2/3 mellem Kanalvej og kanalen 
 Delområde C: hele det østlige plejeplansområde mellem kanalen og den østlige skelgrænse af matr. 

nr. 1b 
 
 
II.II. Zonestatus 

Matr.nr. 1b Koklapperne er beliggende i landzone. 
  



 
 
 
 
II.III. Fredning 

Plejeplansområder indgår som en del af fredningen af Kalvebod-Kilen og er fredet ved Overfredningsnævnets 
afgørelse af 14. november 1990 om fredning af ”Kalvebodkilen i Københavns, Tårnby og Hvidovre Kommuner 
(sag nr. 2787/89” /4/). 

Det fredede område er i kendelsen inddelt i 6 delområder og plejeplansområdet er beliggende i fredningens 
delområde 4. I motiveringen for fredningen skriver Fredningsnævnet om delområde 4: ”Da delområde 4 varigt 
bør være et naturområde, hvor de biologiske interesser skal have særlig vægt, må de af fredningsnævnet 
fastsatte bestemmelser for dette delområde ændres, så plejemyndighedens kompetence til at tillade opførelse 
af bebyggelse begrænses”. 

 

Kort 1. Afgrænsningen af det samlede fredede område (rød polygon) og afgrænsningen af plejeplansområdet 
(turkis) i det sydøstlige hjørne af fredningen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 2: Plejeplanens delområder A, B og C. Kanalvej markerer matrikelskellet af matr.nr. 1b og afgrænser 
plejeplansområdet mod vest, mens matrikelskellet matr.nr. 1b afgrænser plejeplansområdet mod øst.  

Grusstien i delområde B ses her



 

 

 

Centrale bestemmelser i fredningen 

Det fremgår af fredningsafgørelsens § 1, at ”Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en 
forbedring af de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere 
almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. 

Desuden fremgår: ”I delområde 4 skal de biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder 
skal der lægges særlig vægt på de rekreative hensyn”. 

Ifølge fredningsafgørelsens § 2 må der ”ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende 
vegetationsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne 
tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af 
plejemyndigheden efter § 7 eller tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34”. 

Af fredningsafgørelsens § 7 om Naturpleje fremgår bl.a., at ”plejemyndigheden uanset § 2 må udføre de 
foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet eller findes 
hensigtsmæssige for at opretholde de landskabelige værdier. For foranstaltninger i delområderne 1-5 er det 
dog en betingelse, at de udføres på grundlag af en plan som nævnt i § 15”. 

Ifølge fredningsafgørelsens § 12 vedrørende særbestemmelser for delområde 4 fremgår, at: 
”Plejemyndigheden efter § 7 kan i delområde 4 tilvejebringe eller tillade, at der tilvejebringes 

a) Hytter og primitive overnatningsanlæg i skovbevoksningen i den sydøstlige del af delområdet, 
b) Publikumsfaciliteter ved Sydmøllehøj og ved indgangen ved Finderupvej, herunder en bygning til 

naturformidling, og 
c) Fugletårne på hensigtsmæssige steder. 

 
Beføjelsen efter stk. 1 kan kun udøves, når den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse med en plan 
som nævnt i § 15. 

Tilplantning af arealer, som på datoen for Overfredningsnævnets afgørelse er ubevoksede, samt anlæg af 
kolonihaver (herunder daghaver) må kun foretages med tilladelse fra Overfredningsnævnet. 

Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages vandstandshævning eller saltvandsindtag. 

Fredningen er heller ikke til hinder for den anvendelse af de militære anlæg og arealer i delområdet, som 
forsvaret finder nødvendig”. 

Vedr. udarbejdelsen af plejeplaner siger § 15 kendelsen: ”For at en plan skal kunne danne grundlag for 
plejemyndighedens udøvelse af beføjelser efter foranstående fredningsbestemmelser, skal planen være 
udarbejdet af plejemyndigheden efter reglerne i stk. 2 og 3 samt tilsendt det pågældende fredningsnævn og 
Overfredningsnævnet”, og højst gælde for de efterfølgende 5 år. 

Sammenfattende kan det siges, at de biologiske interesser inden for delområde 4 skal prioriteres højt i såvel 
planlægning af naturplejen for området som i de enkelte plejetiltag. 

  



 

 

 

II.IV. Naturbeskyttelseslovens § 3 

Stort set hele plejeplansområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som strandeng (se Kortbilag 3). 
Kanalen er omfattet af § 3 som vandløb. Øst for kanalen er der inden for plejeplansområdet ikke arealer, der er 
omfattet af § 3. Dvs. at den østlige del af plejeplansområdets delområde C ikke er omfattet af § 3. 

II.V. Natura 2000 

Plejeplansområdet er næsten i sin helhed beliggende i Natura 2000-område nr. 143, Vestamager og havet syd 
for. Natura 2000-område nr. 143 består af Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111 /2/. 

Grænsen for Natura 2000 følger den vestlige bred af kanalen indtil et punkt 150 meter syd for pumpestationen 
ved Hilversumvej. Nord herfor følger Natura 2000-grænsen Kanalvej. Følgende arealer i plejeplansområdet er 
således ikke Natura 2000: 

 Kanalen og volden på østsiden af denne 
 Et meget smalt rhombeformet areal ca. 300 meter langt på vestsiden fra pumpestationen ved 

Hilversumvej. 
 

 

Udpegningsgrundlaget 
Det samlede udpegningsgrundlag for Natura 2000 fremgår af Tabel 1 /1/. 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 127 

Tabel 1. Udpegningsgrundlag for det samlede Natura 2000-område nr. 143 /1/. 

 

 

 

Inden for plejeplansområdet er der ikke kortlagt habitatnaturtyper (se Kortbilag 1). I forhold til tilstanden for 
plejeplanens delområde A er dette overraskende, da dette delområde er strandeng i god tilstand. 
Habitatnaturtypen 1330-strandeng er på udpegningsgrundlaget for habitatområde H127. 



 

 

 

Af fugle på udpegningsgrundlaget har rørhøg ynglet i 2018 i rørskoven i delområde B i plejeplansområdet og er 
set territoriehævdende i 2019. I samme delområde høres Rørdrum af og til, men den er ikke ynglende /8/. 
Seneste registrering af Rørdrum i DOF-basen fra Koklapperne går tilbage til 2012 /5/. 

I Basisanalysen for Natura 2000-området optræder nævnte arter kun med en enkelt registrering, hvilket 
skyldes, at data fra seneste og forrige overvågningsrunde ikke er medtaget. I 2008 ynglede ikke mindre end 11 
Rørdrum inden for det samlede Fuglebeskyttelsesområde (Tabel 2). Der er ligeledes kortlagt levesteder for 
begge arter (Se Kortbilag 2); dog uden for plejeplansområdet. De kortlagte, mulige levesteder for rørdrum og 
rørhøg samt halvdelen af de mulige levesteder for havterne i området har god-høj tilstand. 

Inden for plejeplansområdet er der heller ikke kortlagt levesteder for andre arter på udpegningsgrundlaget for 
Fuglebeskyttelsesområdet. 

Fuglebeskyttelsesområde 111 – Vestamager og havet syd for  
Ynglefugle 2004-2012 

Art 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
almindelig ryle 4 2 2 3   0  0 
dværgterne 8 7 13 5 1 0   3 
havterne 18 17 24 9 2    0 
klyde 6  45 54 7 119    
mosehornugle    0  0  0  
plettet 
rørvagtel 1  1 1 0  0   
rørdrum     11     
rørhøj                   

 
 
Tabel 2. Ynglefugle i det samlede Fuglebeskyttelsesområde F111 ifølge basisanalysen /1/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

III. NATURVÆRDIER OG REKREATIVE 
ANVENDELSE I PLEJEPLANSOMRÅDET 

III.I Naturværdier 

Delområde A - sydlig græsset strandeng 
Der er tale om en græsset strandeng i god tilstand med mange karakteristiske strandengs- og overdrevsarter. 
Eksempelvis skal nævnes Almindelig Star, Blågrøn Star, Gul Snerre, Fjernakset Star, Knop-Siv, Jordbær-Kløver, 
Tandbælg, Smalbladet Kællingetand, Stivhåret Ranunkel, Strand-Firling, Strand-Tusindgylden og Vellugtende 
Gulaks. Floristisk er det en karakteristiske artssammensætning for Vestamager med strandengslignende areal 
dannet på inddæmmet areal med fed/leret bund. 

Der ses ikke egentligt tilgroede partier. Forekomst af invasive arter eller problemarter som Bjerg-Rørhvene ses 
ikke i større omfang. 

Delområdet fremstår velplejet ved afgræsning med et passende græsningstryk for lokaliteten.                       

 

Delområde B - nordlig uplejet strandeng 
Delområdet er uden drift. Fra nord til syd er det gennemskåret af en grussti, der deler området i en ydre 
(vestlig) 1/3 nærmest Kanalvej og en indre (østlig) 2/3 nærmest Søndre Landvandskanal. 

Især denne del er domineret af bestande af Tagrør og Rørhvene-arter, primært Bjerg-Rørhvene. Spredtstående 
buske af overvejende Grå-Pil ses; især mod nord. 

Egentlige strandengsarter (f.eks. Fjernakset Star, Harril, Jordbær-Kløver, Smalbladet Kællingetand og Sylt- 
Star) findes især langs stien, hvor der sandsynligvis slås. 

Terrænet under vegetationsdækker er de fleste steder ujævnt, muligvis grundet delområdets tidligere 
anvendelse som militært øvelsesterræn eller deponi af jord. 

Spredt i delområde B findes en del større partier med invasive arter som Sildig Gyldenris og Rynket Rose. 

 

Delområde C - kanalen og området øst for kanalen 
Den store afvandingskanal, Søndre Landvandskanal, optræder allerede med sin nuværende placering på de 
lave målebordsblade. På daværende tidspunkt afvandede den primært arealer øst for, der var under 
inddæmning. Ved Hilversumvej var på daværende tidspunkt etableret en sluse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kanalen er i dag en af flere store afvandingskanaler på Vestamager. 
Der foreligger ikke umiddelbart data om kanalen i Naturdata.dk. 
Kanalen fremstår som et langsomt flydende vandløb med eutroft (ikke 
eutrofieret) vand. Forskellige arter af vandplanter ses i kanalen 
(Hornblad, Vandaks-arter, Andemad, Vandstjerne mm). Langs 
bredden findes en relativ smal rørsump af Tagrør, Høj Sødgræs, 
Pindsvineknop mm. Søndre Landvandskanal er som nævnt omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. 

På begge sider af afvandingskanalen er etableret en vold, der givetvis 
stammer fra etablering af kanalen. Volden på østsiden af Søndre 
Landvandskanal er i hele sin udstrækning mere markant (bredest og 
højest) end volden på vestsiden af Søndre Landvandskanal (se Kort 
3.). Volden på østsiden af Søndre Landvandskanal er en del af 
delområde C og omtales i det nedenstående som volden. 

 

 

 

 

Kort 3. Skyggekort der viser voldene langs Søndre Landvandskanal, hvor Frieslandsvej krydser kanalen. 

 

Volden er ikke omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning (Kroppedal). Neden 
for volden, mod kanalen, er der de fleste steder, en bræmme på få meter med især Tagrør. Der findes ingen 
karakterarter for overdrev på volden, bortset fra meget få forekomster af f.eks. Gul Snerre. 

Volden er stærkt tilgroet med vedplanter, især Mirabel, Hvidtjørn og Slåen, foruden enkelte individer af andre arter 
som Ahorn, Pil, Alm. Hyld mm. 

Lysåbne partier, findes spredt på og udgør under halvdelen af det samlede voldareal, er overalt domineret af 
høje græsser, især Bjerg-Rørhvene. Sildig Gyldenris forekommer i tætte bestande spredt på hele volden. 

I øvrigt er hele arealet uplejet.  



 

 

 

III.II Rekreativ anvendelse 

Den rekreative anvendelse af plejeplansområdet er stor; primært begrundet i den nære beliggenhed til 
bebyggede områder og København. Området ligger som en smal kile mellem delvist bebygget område og det 
store naturområde, Vestamager. Der er gode adgangsforhold til plejeplansområdet og ligeledes 
parkeringsmuligheder. 

Den rekreative anvendelse finder primært sted på stien – beliggende i plejeplanens delområde B - som forløber 
gennem plejeplansområdet fra Frieslandsvej i syd til Hilversumvej i nord. Stien er placeret mellem Kanalvej og 
Søndre Landvandskanal. En del færdsel foregår desuden på selve Kanalvej; plejeplansområdets vestlige 
grænse. 

Der er offentlig adgang til hele plejeplansområdet i kraft af naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser for 
udyrkede arealer, samt § 8 i fredningen. Adgang uden for stierne er dog overvejende benyttet af 
naturinteresserede, der kigger på planter og fugle mm. 

I henhold til § 8 i fredningen har almenheden adgang til hele det fredede område og kan kun forbydes færdsel i 
det fredede område af hensyn til sprængningsfare eller for at beskytte plante- og dyrelivet. 

Kommunen er ikke bekendt med sprængningsfare i Delområde C, og det eksisterende plante- og dyreliv eller 
potentiale kan ikke alene begrunde et adgangsforbud for offentligheden til voldområdet i den nordlige del af 
Delområde C. 

Der er med denne plejeplan ingen ændringer i de eksisterende adgangsforhold. Det nuværende hegn i 
Delområde C´s nordlige ende bibeholdes og driften vil have adgang til plejetiltag i Delområde C via en låge i 
hegnet. I den sydlige ende af Delområde C, vil det være muligt at tilgå området gennem bevoksningen syd for 
boligområdet. Der er således adgang, samtidig med, at gennemgang ikke er muligt. På den baggrund forventes 
færdslen i området ikke ændret med denne plejeplan.  

Der vil kunne sættes et hegn op langs østsiden af diget ud for det tilstødende parcelhusområde langs 
Delområde C´s nordlige del for at forhindre uvedkommendes adgang til de tilstødende private parceller via 
voldområdet. Plejeplanen indeholder herved tiltag, der vil tilgodese og fremme de biologiske værdier samtidig 
med, at den offentlige adgang til voldområdet bibeholdes. 

  



 

 

 

 

IV. PLEJEFORSLAG 

Der er ikke udarbejdet en Natura 2000-handleplan for den del af plejeplansområder, som er beliggende i 
Natura 2000-område nr. 143. 

Naturstyrelsen har udarbejdet en plejeplan for de statslige arealer på Vestamager /3/. Heri nævnes, at der ikke 
foretages specifikke plejetiltag for de to omtalte fugle på udpegningsgrundlaget; Rørhøg og Rørdrum. 

Udover nedennævnte plejetiltag gennemføres en fornyet skiltning med opdatering af gældende regler for 
færdsel og benyttelse af området; herunder regler for hundeluftning (hunde skal være i snor). 

IV.I. Målsætning 

Delområde A - sydlig græsset strandeng 
Målsætning A: 

Delområdet målsættes som afgræsset strandeng med lavt voksende vegetation og spredt forekomst af træer og 
buske med en vegetation, der er karakteristisk for afgræssede strandenge generelt og Vestamager specielt. 
Delområdet målsættes som habitatnaturtype 1330 i god tilstand (tilstandsklasse II). 

Delområde B - nordlig uplejet strandeng 
Delområdet målsættes som et rørskovsdomineret område, der er potentielt levested (yngleområde) for Rørhøg 
og/eller Rørdrum. 

Målsætning B: 

Delområdet målsættes til rørskov med en udstrækning, der mindst svarer til arealet ved plejeplanens 
ikrafttræden. Vedplanter må maksimalt dække 10 % af delområdet og højst 5% af rørskovsarealet. 
Vedplantebevoksninger må ikke få karakter af skoven, men skal udgøres af pilekrat. 

Delområde C - kanalen og området øst for kanalen  
Delområde C ligger geografisk umiddelbart op til delområde B. Delområde C målsættes derfor for at 
understøtte målsætningen i delområde B, som potentielt levested (yngleområde) for Rørhøg og/eller Rørdrum.   

Der gives ikke nogen målsætning for Søndre Landvandskanal. 

Målsætning C: 

Delområdet målsættes som uforstyrret naturområde med minimal rekreativ udnyttelse og begrænset adgang. 
Denne målsætning vil, udover at understøtte målsætning B, ligeledes gavne vandfuglelivet i Søndre 
Landvandskanal. 

 

  



 
 
 
IV.II. Plejeanvisninger 

Delområde A - sydlig græsset strandeng 
For delområdet foreslås følgende pleje: 

 Den nuværende afgræsning med kreaturer skal fortsætte med opretholdelse af samme græsningstryk. 
 I det omfang, at invasive arter ikke holdes nede ved afgræsning, afpudses arealer med disse to gange i 

vækstsæsonen. 
 Vedplanter forbliver på arealet med nuværende dækning. Nåletræer og invasive vedplanter 

bekæmpes, hvis afgræsning ikke er tilstrækkeligt til at hindre etablering og vækst. 
 

Delområde B - nordlig uplejet strandeng 
For delområdet foreslås følgende plejeindgreb i overensstemmelse med de givne målsætninger.  

Plejeforslag B: 

 Vedplanter ryddes i overensstemmelse med målsætningen. 
 Invasive arter bekæmpes vest for grusstien ved årlig slåning. 
 Øst for grusstien bekæmpes kun Kæmpe-Bjørneklo, så frøsætning og spredning undgås. 
 Grusstien flyttes om muligt ud mod vest, så den forløber langs Kanalvej i hele sin udstrækning, for at 

tilgodese rørhøg og/eller rørdrum. 
 

Delområde C - kanalen og området øst for kanalen 
For delområdet foreslås følgende plejeindgreb i overensstemmelse med de givne målsætninger. Der foreslås 
ikke plejeindgreb for vandløbet, idet dette forudsættes at blive vedligehold i overensstemmelse med regulativet. 

Plejeforslag C: 

 Kæmpe-Bjørneklo bekæmpes så frøsætning og spredning undgås. 
 Nåletræer ryddes, hvis de etablerer sig. 
 Japansk pileurt og andre invasive arter fjernes/bekæmpes efter behov. 
 Der kan opsættes hegn mod øst langs parcelhusområdet til matr.nr. 39b, Ullerup By, Tårnby. 
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Kortbilag 1 – kortlagt habitatnatur 

 
 

 

Kortlagt habitatnatur inden for den østlige del af Natura 2000-område 143 /6/. 



 

 

 

Kortbilag 2 – kortlagte levesteder for Rørhøg og Rørdrum 



 

 

 

Kortbilag 3 – naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
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Bilag 1 – floralister fra delområderne A og B 

DELOMRÅDE A DELOMRÅDE A, fortsat 

Ager-tidsel Tudse-siv 

Almindelig hvene Vellugtende gulaks 

Almindelig hønsetarm Vorte-
birk Almindelig kongepen 

Almindelig kvik DELOMRÅDE B 

Almindelig rajgræs Almindelig mangeløv 

Almindelig røllike Almindelig pastinak 

Almindelig star Almindelig rapgræs 

Almindelig syre Asparges 

Bellis Bjerg-rørhvene 

Bidende ranunkel Blågrøn star 

Bjerg-rørhvene Bånd-pil 

Blågrøn kogleaks Eng-brandbæger 

Blågrøn rose Eng-rapgræs, kollektiv art 

Blågrøn star Engriflet hvidtjørn 

Eng-rapgræs Eng-rørhvene 

Eng-rapgræs, kollektiv art Fjernakset star 

Engriflet hvidtjørn Fløjlsgræs 

Fjernakset star Glanskapslet siv 

Fløjlsgræs Grå-pil 
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Glanskapslet siv Gul iris 

Glat vejbred Gul snerre 

Gul snerre Gærde-snerle 

Gåse-potentil Gåse-potentil 

Harril Harril 

Horse-tidsel Horse-tidsel 

Humle-sneglebælg Hunde-hvene 

Hvid-kløver Jordbær-kløver 

Håret høgeurt Kryb-hvene 

Håret star Kvan 

Jordbær-kløver Kær-dueurt 

Knop-siv Kær-Snerre 

Knæbøjet rævehale Kær-star 

Kruset skræppe Kær-tidsel 

Krybende potentil Kål-tidsel 

Kryb-hvene Lådden dueurt 

Kær-dueurt Muse-vikke 

Kær-Snerre Rynket rose 

Lyse-siv Rød svingel 

Lådden dueurt Rød-kløver 

Mark-frytle Sildig gyldenris 

mælkebøtte Smalbladet kællingetand 

Rød svingel Spidskapslet star 

Rød-kløver Stor nælde 

Smalbladet kællingetand Stortoppet hvene 

Stivhåret ranunkel Strand-kogleaks 

Stortoppet hvene Strand-svingel 

Strand-firling Sylt-star 

Strand-kogleaks Tagrør 

Strand-svingel Vild kørvel 

Strand-
tusindgylden 
Sump-
evighedsblomst 
Sylt-star 

Tag-
rør 
Tand
bælg 

Tidlig dværgbunke 
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