Vestamager eller Kalvebod Fælled
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachement/
Vestamager_kort_130612.pdf
er et inddæmmet og fredet område på det vestlige Amager. Arealet er ca. 2000 hektar(ca. 20 km²).
Området blev inddæmmet under 2. verdenskrig. Siden
da er mange planter og dyr indvandret. Mange fugle, især
vadefugle, nyder godt af det fugtige område og den lave
vegetation.
Med tiden er store dele af området groet til i buske og træer, bl.a. ﬁnder man her landets største birkeskov - ”Pinseskoven”. Ungkvæg, heste, dåvildt og råvildt afgræsser
området for at forhindre det i at gro yderligere til. To pumpestationer holder det inddæmmede område tørt.
Motorvejsbro med cykelsti
Kalvebodbroerne hører i dag til en Danmarks mest
traﬁkkerede motorvejsbroer. Specielt efter at motorvejen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen åbnede i år 2000, er traﬁkken på broen intensiveret voldsomt. Det har derfor været nødvendigt at udvide
de oprindelige to motorvejsspor til tre spor i hver retning,
for at klare traﬁkpresset.

Ishøj Strandpark
Strandparken indbefatter Ishøj Strand, Jægersø, Lille
Vejlesø, Ishøj Havn, de bagvedliggende strandenge og
fodboldbanerne tilknyttet Ishøj Idræts- og Fritidscenter.
Stranden i Ishøj er en del af Køge Bugt Strandpark, som
er et syv kilometer langt strandområde ud til Køge Bugt.
Strandparken har mange naturkvaliteter. Derfor er det
også vigtigt at prioritere samspillet mellem kysten og
den øvrige del af kommunen. Det er byrådets ønske, at
oplevelsen af byens nærhed til kysten skal udvikles og
synliggøres.
Ishøj Havn har stor erhvervsaktivitet og -potentiale og
gør sammen med de mange besøgende til ARKEN og
badestranden dette område til Ishøjs bedste udstillingsvindue. Området er yderligere kendt for fuglelokaliteter
ved Lille Vejlesø og Jægersø, sportsﬁskemuligheder
ved Store Vejleås udløb samt havnelivet på Ishøj Havn.
Byrådet vil prioritere udviklingen i dette område højt, da
det har stor betydning for borgernes velfærd, fritidsmuligheder, rekreation og sundhed. Desuden kan det markedsføre Ishøj Kommune på nationalt plan og tiltrække
såvel turister som nye borgere.
Strandparken er et kunstigt skabt natur- og friluftsområde, som samtidig fungerer som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet af de lavtliggende byområder tæt
på kysten. Strandparken blev indviet i 1980 og fremstår i
dag som et sammenhængende naturområde, hvor dyreog plantelivet trives side om side med en lang række fri7
luftsaktiviteter.
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Strandparken
Strandparken har ﬂere faciliteter, som badebroer, toiletter, P-pladser og kiosker, der gør det nemt og behageligt
at være gæst i Strandparken. I skolesommerferien er
der livreddere til stede.
Strandparken byder på masser af aktiviteter - først og
fremmest de, der er knyttet til vand som badning, sejlads, surﬁng, ﬁskeri og så videre. Strandparken byder
også på gode betingelser for andre rekreative udfoldelser som gåture, løbe- og cykelture og naturoplevelser.
Centralt i Strandparken - i Ishøj Kommune - ligger kunstmuseet ARKEN.

Seværdigheder undervejs:
Tårnby Kirke er fra 1100-tallet og er oprindeligt opført i kampesten og kridtsten. Den består af et romansk skib og kor, muligvis oprindeligt med apsis, samt
et jævngammelt romansk v-tårn, som i dag er nedbrudt.
Undersøgelser har vist, at v-tårnet oprindeligt åbnede
sig mod kirken ved tre arkadeåbninger båret af to søjler.
Herover har der været herskabspulpitur. Tårnet menes
oprindeligt at være et tvillingetårn. I unggotisk tid omkring 1200-tallet ﬁk skibet krydshvælv. I 1300-tallet tilføjedes et overhvælvet våbenhus. Omkring 1500 blev vtårnet rejst i tegl. Det blev delvist opført af genbrugsmateriale. Omkring 1600 blev det romanske kor nedrevet
og erstattet af et tre-fags overhvælvet langhuskor.
Tårnby kirke var fra 1529-1934 ejet af Københavns Universitet, hvorefter den overgik til selveje.

