
Amager orienteringsklub er en relativ ny klub fra 2008 og 
vil under mottoet: ”Find vej til livet” bringe børn, unge og 
voksne ud i naturen til en udviklende oplevelse via motion, 
socialt samvær og fokuseret opgaveløsning.

Vil du vide mere om klubben og vores aktiviteter, kan du 
besøge vores hjemmeside:

“Find vej i Kongelunden” er en del af det landsdækkende 
koncept: ”Find vej i Danmark”, som kan benyttes af alle. Der 
er kort og ruteforslag i hele landet på:

Find vej i Danmark

Find vej i Kongelunden er støttet af:
   - Skovhjælperne www.amagerskovhjaelpere.dk
   - Dragør kommune
                                             og

Kongelunden
Kongelunden er offentligt navngivet, idet Frederik VI 
i en resolution 28. august 1830 gav skoven sit navn.
Skoven blev oprindeligt skabt mhp. at skaffe brændsel og gavn-
træ. 
Ved St. Magleby fælleds udskiftning i maj 1818 blev 300 tdr. 
land overladt til Landhusholdningsselskabet med støtte fra 
Frederik VI, der gav 16.000 rigsdaler til projektet. Frem til 1830 
blev der plantet 800.000 træer, som ikke engang dækkede halv-
delen af arealet. I 1845 gav Christian VIII 20.000 rigsdalere yder-
ligere således at hele skoven kunne kultiveres. Den gamle del af
skoven, hvor posterne befinder sig, bærer præg af lige linjer 
som et resultat af den nøje planlagte tilplantning. Allerede i 
1840 blev Det kongelige Fasaneri flyttet fra Jægerspris til Kon-
gelunden og blev her Europas første vilde fasaneri, hvor der helt 
op til 1920 kunne leveres op til 1000 fasaner om året. I 1921 
blev skoven åbnet for offentligheden og langsomt udviklede 
skoven sig til et rekreativt område. Skoven er overvejende en 
egeskov med forskellige andre træarter og selvstændige ædel-
granbevoksninger. Pga. egetræerne og naboskabet til Kalve-
bod fælled er der observeret over 300 fuglearter i skoven og 
mængden af sommerfugle tiltager. Foruden rådyr kan der også 
observeres ræve. Endelig kan der findes forskellige orkideer og 
svampe heriblandt den meget giftige grøn fluesvamp. Siden 
1989 er der sket en stadig udvidelse både mod nord og syd med 
det formål at gøre skoven 3 gange så stor. Det samlede areal
forventes at nå 400 ha mod den gamle skovs 130 ha.

Hent evt. naturstyrelsens vandretursfolder: 
“Kongelunden Amager” på www.naturstyrelsen.dk

Bag konceptet står:

Har du lyst til at prøve mere?

www.amagerok.dk

www.findveji.dk



Velkommen til Kongelunden

Amager Orienteringsklub hyppigt kaldet AMOK vil med 
denne folder gerne invitere dig på en sjov, spændende og 
udfordrende tur i skoven, så du både får brugt hjerne og 
hjerte.

Posterne
Der er placeret 30 faste poster, som består af rødmalede 
stolper, hvor på der er monteret et skilt med postens 
nummer samt 3 kontrol bogstaver.

Kortet
Denne folder er en appetitvækker og indeholder kun en 
lille del af det samlede kort. På udsnittet er angivet en 
”let” bane.
Har du lyst til at få hele kortet med alle 35 poster eller 
enkelte baner, kan du downloade det gratis fra Amager 
Orienteringsklubs hjemmeside: www.amagerok.dk

På Amager Orienteringsklubs hjemmeside kan 
du også finde posternes GPS koordinater og se 
om du har fundet de rigtige poster ved at kon-
trollere kontrolbogstaverne.

Notér kontrolbogstaverne i felterne ved de enkelte 
poster (postens nummer på skiltet er i parentes)

Turens længde er ca. 2,3 km

Find vej i
Kortforklaring Startsted:

P-plads i midten af skovenKongelunden


