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På cykeltur
i Hjortespring øst

På cykelturen i den østlige del af Hjortespringkilen kan man opleve et meget varieret landskab. Fra Smør- og Fedtmosens
sumpede terræn med en mosaik af mosehuller, tilgroede områder og små afgræssede enge - gennem det åbne og dyrkede
land - til en velfriseret golfbane. Hjortespringkilen er en del af Fingerplanen fra 1947, som beskrev en udvikling af Storkøbenhavn i byfingre adskilt af grønne kiler, der skulle sikre frisk luft og rekreative områder til storbyens befolkning.
A Smør- og Fedtmosen er med sine småsøer og tilgroede
moser et værdifuldt naturområde med store rekreative interesser. Moserne har et rigt fugleliv, og om foråret er der mulighed for at opleve livlig og afvekslende fuglesang fra blandt
andet nattergal og rørsanger. I området findes omkring 100
forskellige fuglearter, over 200 plantearter og en større bestand af snoge. Langs stierne er der mange steder opstillet
borde og bænke.
Størsteparten af moserne blev fredet i 1943. Siden har en
naturlig vækst af træer og buske ændret områdets karakter,
så det i dag ikke længere fremstår som et åbent moseområde.
Københavns Amt har sammen med Herlev og Gladsaxe
Kommuner, fremsat forslag om at modernisere fredningen,

blandt andet for at gøre det muligt at holde mosen åben ved
at rydde træer og krat.
Fugletårnet er opført i den mest fuglerige del af Smørmosen. Herfra er der en fin udsigt over de store vandhuller
efter tidligere tørvegravning. Tårnet er opført med økonomisk støtte fra Københavns Amt.
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C Træbanken med en samling af de mest almindelige danske
træer og buske er anlagt af Herlev Kommune. Der er plantet
cirka 90 arter som er forsynet med navneskilte. I træbanken
findes en bålplads med 2 shelters (læskure), hvor det er muligt
at overnatte - og i et indhegnet hjørne (Hundeskoven) må
hunde løbe frit omkring. Flere steder i området er der opstillet borde og bænke.

D Kildegården er indrettet som børnenaturcenter med undervisnings- og udstillingsfaciliteter for Herlev Kommunes
børnehaver og skoler. Markerne omkring Kildegården dyrkes
med økologisk vekseldrift, og i sommerhalvåret græsser der
skotsk højlandskvæg i en af indhegningerne.
E Hjortespringbadet er om sommeren friluftsbad. Det er
åbent fra midt i maj til slutningen af august måned.
F På golfbanen vest for Hjortespringbadet er det tilladt at
færdes på stierne mellem banerne. Det kræver at spillere og
gæster som færdes i området, viser hinanden hensyn. I golfklubhuset findes en café, hvor alle er velkomne.

Området rummer desuden rideskole og idrætsanlæg.
G Svanesøen er en af de mange smukke småsøer ved Tibberup Å. I søen vokser åkander og der er fine muligheder for at
fiske med net efter smådyr. Den naturlige balance i søen er
ødelagt af overfodring af fuglene, og Herlev Kommune opfordrer derfor folk til at begrænse fodringen.

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

Cykelturen er en rundtur som kan starte
ved Gråpilevej. Turen er knap 7 kilometer
lang og har ikke en særskilt afmærkning,
men følger eksisterende småveje og cykelstier.
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0,5 km

Turen kan startes ved Skovbrynet Station, hvorfra der ad stien langs motorvejen er cirka 1,5
kilometer til Gråpilevej.
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