
Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer 
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk G
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Færdsel
Færdsel er ikke tilladt inden for hegnet omkring gården og huset 
på østsiden, da det er i privateje. Besøgende opfordres til at 
benytte stierne på øen. Af hensyn til fuglelivet i Nakskov Fjord er 
der i 2000 oprettet et vildreservat. Ifølge reservatbestemmelserne 
er nordenden af Enehøje lukket for færdsel fra 15/3 til 15/7. I 
samme periode opfordres besøgende til også at holde sig væk 
fra sydspidsen af øen.

For yderligere oplysninger henvises til informationstavler på øen 
samt folderen Nakskov Vildtreservat.

Hunde
Hunde skal af hensyn til dyrelivet holdes i snor overalt 
på øen.

“Portalen“. Hvalkæber opsat af Peter Freuchen som vartegn for øen.

Øen
Enehøje ligger i den yderste del af Nakskov Fjord på Vestlolland. 
Øen er den største ø i fjorden med sine ca. 97 ha. og ligger ca. 2 
km fra fastlandet. I sommeren 1999 købte Skov- og Naturstyrel-
sen øen med det formål at genskabe en række natur- og land-
skabsværdier samt åbne mulighed for, at alle kan komme ud på 
Enehøje og opleve dens særpræg og stemning.

Genskabelse af strandsøer og strandenges
På nordenden er et betondige blevet fjernet således at kysten 
igen bliver udsat for vind og vejr. Derved er sammenhængen 
mellem hav og strandsøer blevet genoprettet. Derudover afgræs-
ses øen af kreaturer, får og dåvildt for at gavne strandengenes 
dyre- og planteliv.

Velkommen til Enehøje og Nakskov Fjord
Nakskov Fjord er et besøg værd med sine mange småøer, 
holme og bugter, sit rige fugleliv, og spændende kulturhistorie. 
Store dele af fjorden 
er blevet inddæmmet 
i forrige århundrede 
og af kortnavne kan 
man aflæse at Langø, 
Ydø, og St. Vejlø før 
var øer i fjorden, som 
efter inddæmningen er 
blevet til frugtbar ager-
jord. Kystlandskabet 
omkring fjorden har 
flere fine naturlokaliteter og det kan anbefales at tage en tur med 
postbåden rundt på de øvrige øer og ud til Albuen.

Adgangsmuligheder til Enehøje
Postbåden afgår fra Nakskov til Enehøje på hverdage i som-
merhalvåret samt på lørdage kl. 09.15. Postbåden sejler også fra 
Albuen, Vejlø og på opfordring til Slotø. Pladsbestilling til postbåden 
kan ske ved henvendelse til Nakskov Turistbureau, tlf. 54 92 21 
72. Turistbureauet arrangerer også offentlige eller bestilte ture til 
Enehøje.

For yderligere information kan naturvejederen for Nakskov Fjord
kontaktes på tlf. 54 95 10 04 eller mobil 20 63 92 09.

God tur!
Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm
Hannenovvej 22
Tingsted, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 43 90 13
E-mail: storstroem@sns.dk
www.skovognatur.dk/storstroem
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GRAALYS FJORD
Jeg vilde skrive et vers om alt

og ingenting,
et Vers om den susende Sølvabelin

og Søens Ring.
Den graalyse Fjord og de græssende køer,

den drivende Regn!
Hvor lyser Grønheden dobbelt grøn

i den graanede Egn.
Det er saa lidt, næsten ingenting,

kun en Fjord og en Ø
Men her er den susende Tone til

hvori jeg vil dø.

Fra Enehøje-digte af Otto Geldsted

fod, Strandkarse og Strandkål. Hvor jorden er mest sandet på 
øen, er der begyndt at indvandre overdrevs arter som Almindelig 
Kongepen, Håret Høgeurt, Hare-kløver og Rank Evighedsblomst. 
Desuden vokser de relativt sjældne Liden-, Ager- og Kugle-
Museurt mange steder på de sandede jorde. I flere af læhegnene 
finder man blomstrende arter som Syren, Hvidtjørn, Mirabel og 
forskellige roser.

Lidt om historien på Enehøje
Enehøjes historie kan føres tilbage til 12.000 f.Kr. idet fund tyder 
på at der har været rensdyrjægere på øen. Landskabet lå dengang 
hen som et åbent slettelandskab, og vandstanden var 20-30 m 
lavere end i dag.

Øen har siden 1500 tallet været anvendt til landbrug og i 1925 
var der feks. hele 25 beboere. Husdyrholdet var også stort i første 
halvdel af århundredet. I 1925 var der feks. 39 kreaturer, 7 heste, 
8 grise, 40 får, 40 lam, 2 vædderer, 400 kylllinger og 200 gæs !

I 1926 blev Enehøje købt af polarforskeren Peter Freuchen og øen 
blev landskendt i Danmark. Freuchen var en farverig personlighed. 
Han holdt bl.a. kæmpeskildpadder på øen og op satte to hvalkæ-
ber, kaldet ”portalen”, på øens højeste punkt. Han var et gæstfrit 
menneske og kulturpersonligheder som Johannes V. Jensen, 
Storm P., Knud Rasmussen og Otto Geldsted kom ofte på øen. I 
den gamle koboltblå smedje indrettede Freuchen sin skrivestue 
hvor han skrev flere artikler og bøger.

Fra 1940 til 1995 drev Søren og Susanne Madsen landbrug på 
øen med hjælp af bestyrer Christian Bach som selv købte Enehøje 
i 1995 og derefter solgte den til staten i 1999.

Overdrev og skov
Den midterste del af øen hæver sig over det omkringliggende 
landskab, her er det overdrevslignende område med dets mang-
foldighed af blomster, spredte buske og træer og her er der en 
storslået udsigt over øen og fjorden.

Den eksistrerende skov vil med tiden ændre facon og få en gli-
dende overgang til det omkringliggende overdrev. Skoven skal 
være lys-åben naturskov med træer og buske fra de vestlolland-
ske løvskove. For at holde skoven lysåben vil den også blive af-
græsset af kreaturerne.

Vandhuller
For at give bedre vilkår til padderne er de gamle vandhuller blevet 
oprenset og udgravet. På Enehøje har det især betydet forbedrede 
forhold for Strandtudse og Grønbroget Tudse. Udviklingen i pad-
debestanden følges løbende.

Landskabet
Enehøje er en kuperet moræneø, som er afskåret fra Lolland som 
følge af havstigningen for 7-8000 år siden. Navnet Enehøje henvi-
ser til at øen, der er 16 meter på det højeste, er et helt bjerg efter 
vestlollandske forhold. Der findes således intet højere punkt inden 
for en radius på 16 kilometer, og på klare dage er der en fantastisk 
udsigt fjorden rundt. Selv om Enehøje er en mindre ø, er land-
skabet meget varieret. På vestsiden af øen er der stejle skrænter 
og en fin hvid badestrand. Nordenden er lav med strand-søer og 
strandenge. Øens centrale del består af kuperede bakker. På den 
læ østside findes vige og bugter med tagrør og sydenden består 
af en krumodde dannet af sand, sten og aflejret af strømmen.

Fugle- og plantelivet
Fuglelivet er rigt og varieret 
p.g.a de mange forskellige 
naturtyper, der er på øen. 
Af karakteristiske fugle, 
som man kan møde på en 
tur rundt på øen kan næv-
nes: Strandskaden med 
sit lange røde næb, den 
farvestrålende Gravand, 
samt Digesvalen som lever 
i kolonier i skrænterne på 
øen. Strandsøerne på nordenden giver gode raste- og fødemu-
ligheder for ænder og vadefugle. I isvintre går ræve over isen til 
Enehøje. Rævene er hårde ved de ynglende fugle, idet de æder 
æg og unger. Derfor bekæmpes rævene påEnehøje. På nord- og 
sydenden kan man finde mange strandplanter som Strandgåse-

Strandtudse. Kendes på den gule rygstribe. Tegning Jens Overgaard 

Digesvale. Yngler i skrænterne på vestsiden 
af øen. Tegning Kirstine Thoresen-Lassen

Grønbroget Tudse. Kaldes 
også for fløjtetudse p.g.a. 
kvækkelyden, som lyder 
som en vibrerende fløjtetone. 
Tegning Jens Overgaard

Strandskaden vil nyde godt 
af de græssede stran-
denge, hvor den går på jagt 
efter føde. Tegning Kirstine 
Thoresen-Lassen

Søerne på nordenden
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