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På cykeltur
Sydamager

Cykelturen fra Kongelunden til Dragør giver en oplevelse af, at det flade Amager også kan byde på et spændende og varieret landskab, som for en stor del er fredet. Mange steder undervejs er der et flot udsyn over havet og de store strandenge
med et usædvanligt rigt fugleliv. Turen fører desuden forbi en række fæstningsanlæg, der i starten af århundredet blev opført som en udbygning af Københavns gamle Sø- og Landbefæstning.
A Kongelundsfortet blev under 1. Verdenskrig anlagt som
et kystbatteri, der skulle beskyde fjendtlige flådestyrker på vej
fra Køge Bugt ind til København. Der er offentlig adgang til
arealet hver dag mellem 8 og 21. Bygningerne er aflåste.

Kofoeds Enge er et af Amagers fineste naturområder. Ved
strandengene yngler blandt andet strandskade, klyde, dobbeltbekkasin og dværgterne. Amtets informationstavle fortæller
om områdets plante- og fugleliv.
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Hestefælleden. Her havde Store Maglebybønderne deres
heste på græs. I dag græsser der stadig dyr til gavn for strandengens fugleliv.
C

Man fornemmer storbyens nærhed - i horisonten troner
Avedøreværket.
Stien op på det gamle havdige forløber på en jordvold
som er resterne af et batteri (kanonstilling). Længere mod
nord markerer knæk af diget en skanse, der var bygget ind i
diget. Rækken af batterier og skanser fra Kongelunden, langs
Amagers sydkyst til Dragørfortet, blev anlagt i 1916 som
udbygning af Københavns landforsvar.
D

E Kongelunden blev plantet i 1818 for at sikre amagerbønderne brænde og gavntræ. I 1840 anlagdes Europas første
fasaneri, hvor man udsatte og fodrede fasaner. Kongelunden
forsynede blandt andet kongehuset med flere hundrede
fasaner årligt.
I træktiden gør mange småfugle ophold i skoven, og om
foråret høres sangen fra de mange forskellige fuglearter som
findes her.

F Dragør Golfklub har plantet danske løvtræer mellem
banerne og opsat 75 stærekasser i håb om at stærene vil æde
de gåsebiller som gør skade på banernes græsdække.
G Søvang. Villaerne inden for diget er et spændende udsnit
af dansk parcelhusarkitektur. Badebroen stammer fra 1927
og er med sine 275 meter Danmarks længste - nedtagelige badebro.
H Hvidtjørnearealet er et gammelt strandoverdrev med en
spændende vegetation og flere sjældne plantearter. Den østlige
del er indhegnet til græssende dyr som skal hindre yderligere
tilgroning. Det er tilladt at færdes i området.

I Dragørfortet blev opført 1910-15 på en kunstig ø ud
for den daværende kystlinie. Fortets funktion var at beskyde
fjendtlige krigsskibe på vej op gennem Øresund. I dag er
fortet i privateje.
J Dragør Museum ligger ved den gamle havn. Muséet har
om sommeren åbent mellem 12 og 16. (lukket mandag).

Et bidrag til Sundhedsstyrelsens kampagne
"Rør dig 30 minutter om dagen".
Folderen er udarbejdet af Københavns Amt, 2002.
Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf.: 4322 2222 eller
e-mail: tekniskforvaltning@kbhamt.dk
Websted: www.kbhamt.dk
Grafisk produktion: Hafnia Tryk
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Ved at følge den lille ridesti op til venstre kan der
cykles på havdiget indtil mødet med den asfalterede skovvej, som følges gennem skoven.

Cykelturen fra Kongelunden til Dragør er
11 kilometer lang og forløber hele vejen på
et fast underlag af asfalt eller grus (græs
på stien over golfbanen). Turen er ikke afmærket særskilt, men følger eksisterende
veje og cykelstier.
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Hvor skovvejen svinger til højre drejes til venstre
ud gennem skovbrynet - til hjørnet af golfbanen.
Det er tilladt at cykle over golfbanen på den
græsklædte vold, som er kantet af bøgehække.

1 km

Anbefalet rute tilbage fra Dragør til Kongelunden
(10 kilometer). Tag eventuelt en afstikker til den
gamle “hollænderby”, Store Magleby, og Amagermuséet. Muséet har om sommeren åbent mellem
12 og 16 (lukket lørdag).

A Udvalgte seværdigheder

Informationstavler
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