Kalvebod Fælled

Ture og seværdigheder
Ridning er tilladt, og der er flere

Sjællands vigtigste vådområde ligger kun otte km fra Rådhuspladsen og ti minutters gang fra metroen. Man kan tage sin

lejrpladser og overnatningspladser.

sovepose med og overnatte herude under åben himmel, for Kalvebod Fælled er frit tilgængelig 24 timer i døgnet.

Hunde skal være i snor. Flere steder
må man fiske frit, bare man har et gyl
digt fisketegn i hånden. Naturstyrelsen
har udgivet en turfolder, der viser,
hvad man må de forskellige steder.
3

2

1.

Naturcenter Amager. Udstillinger,
naturskole og traktørsted. Udlejning
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af cykler, løbehjul og rulleskøjter samt
udlån af friluftsgrej.
2. Himmelhøj. En anderledes og
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spændende naturlegeplads med
bålpladser.
3. Fiskeri. Her er fiskeri med stang tilladt
og gratis, hvis man har fisketegn.
4. Birkedam. Her kan man altid se
troldænder, fiskehejrer, svaner,
lappedykkere og mange andre fugle.
5. Klydesøen. Det lukkede reservat kan
opleves fra stier og fugleskjul.
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6. Pinseskov. Består af eg, ask og lind,
og til dels også af selvsået birk og pil.
Om foråret er her en hel koncert af
fuglesang.

Udsigten ud over Klydesøen på Kalvebod Fælled

Rovfugle, der trækker hen over himme
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Bag den 14 km lange og fire meter høje
dæmning holdes området tørt ved hjælp

gyndelsen begrænset. De sidste granater

Ude på engen ses græssende heste, kvæg

af omkring 100 km kanaler og afvandings

blev fjernet i 2010, og nu er der adgang til

og hjorte, og i kanaler og småsøer kan

grøfter, som leder vandet til to pumpe

hele herligheden bortset fra et større om

man lystfiske. Det lyder som Vestjylland,

stationer. I 2012 blev diget gjort bredere

råde omkring Klydesøen.

men det foregår på Amager.

og forhøjet med knap to meter, og på den

Netop i Klydesøen kan man opleve de

gamle digekrone blev der anlagt en cykel-

smukke sort-hvide klyder. Af andre yngle

og vandresti.

fugle kan nævnes de mange grågæs samt

været oven vande siden 1943, hvor det
20 km2 store område blev inddæmmet

Da militæret overtog det nyinddæm
mede område i 1943, blev det tidligere

rørskoven. På engene ses vibe, strandska

ren, og ikke mindst fuglelivet, indtog det

militærområde Amager Fælled åbnet for

de, rødben, sanglærke og engpiber. I

hurtigt. De første 40 år fungerede området

offentligheden. I 1984 overlod militæret

birkeskoven er der masser af skovpibere

som militært øvelsesterræn, men i dag

også Kalvebod Fælled til Miljøministeriet,

og løvsangere, og i krattet finder man

er Kalvebod Fælled en del af Naturpark

der åbnede det for offentligheden. Men

tornsangere.

Amager og frit tilgængelig.

da der stadig lå ueksploderede granater og
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gråstrubet, toppet og lille lappedykker i

som et beskæftigelsesprojekt. Men natu

Søndre Pumpe. Oppe fra dæmningen
kan man se, at denne del af Amager

ammunition i området, var adgangen i be

len, og lærker, der synger af fuld hals.

Langt det meste af området har kun

7.

Pinseskoven på Kalvebod Fælled ses i baggrunden

ligger tre meter under havets
overflade.
8. Fugleskjul. Herfra har man god udsigt
over fuglereservatet.

