
                  VANDRETUR TIL RONEKLINT 

  9,1/4,5 km 

 

 

Start turen ved at gå ad Fuglsangvej til 

landsbyen Fuglsang. Undervejs kommer du 

forbi det tidligere transformatortårn, som nu 

er kunsttårn. Kig indenfor. 
 

På venstre hånd ses en smuk kastanjealle, som 

fører ned til Søbygård, en stor 

bindingsværksgård, der indtil udskiftningen i 

1793 lå i Ambæk. I forbindelse med udvidelse 

af Kastrup Lufthavn i 1930´erne var 

Søbygårds jorder med i overvejelserne. I dag 

er vi glade for, at lufthavnen blev på Amager. 

Ønsker du at korte turen af, drejes til højre ad 

Dyremarken og til højre ad Marienlundsvej. 

 

På venstre side ses Fuglsanggård med det 

flotte stuehus med svungne gavle i 

nyrenæssancestil,- en byggestil, der også ses 

andre steder på Jungshoved. 
 

I starten af landsbyen, som består af en lille 

klynge huse og små gårde, var der indtil 1923 

skole i nr. 6. 

Turen fortsætter forbi nogle  

smukke søer og moser, der  

afgræsses af køer til glæde for et  

rigt fugleliv bl.a.  grågåsen, som 

yngler her. Søerne opstod i  

forbindelse med tørvegravning  

under 2.verdenskrig. 
 

Snart er du i landsbyen Roneklint, hvor turen 

fortsætter til højre til Bystævnet, en samling  

siddesten under et smukt egetræ.  

Læs mere på oplysningstavlen. Ved 

Bystævnet ligger i dag et nyopført træhus, et 

såkaldt bulhus, hvor der tidligere lå et 

lodshus. 
 

Fortsæt ad Batterivej til Fyret og batteriet fra 

kanonbådskrigen mellem England og 

Danmark i 1807-14. Læs mere om Batteriet 

på oplysningstavlen. Fyret er i dag nedlagt og 

indrettet med udsigtsrum, informationstavler 

og madpakkerum. Nyd udsigten til øen 

Maderne, Feddet og i det fjerne højdedraget 

ved Lestrup med Sjællands højeste punkt 

Kobanke 122,9 m o.h. 
 

Gå til højre ad stranden 

forbi de stejle skrænter  

med gamle egetræer, der 

er i fare for at styrte ned.  

Gå forbi sommerhusene til  

trappen op til Kohavevej.  
 

Fra stranden går turen til venstre ind i skoven 

Store Hestehave, en smuk løvskov.  

Her blomstrer bl.a. hvide,   

                              gule og blå anemoner,   

                              lærkesporer og guldstjerner  

                              om foråret og der er 

         masser af brombær om   

                              efteråret.  

 

 

Drej til højre ad 2. skovvej ud til vejen 

Dyremarken. 

Her drejes til venstre og derefter til højre ad 

Marienlundsvej med åbent land på begge 

sider. Ved Jungshovedvej drejes til højre 

gennem byen tilbage til start. God tur. 

 
Tekst og tegninger Lise Jacobsen
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Turen er udarbejdet af Jungshoved Lokalråds Tur- og naturudvalg. Start ved  

Og følg den røde rute mod Roneklint. God tur.           Tekst og tegninger Lise Jacobsen 

 


