Smukke vandreruter samlet

RUTE 1 – Over stok og sten, 2,5 km
Det er en sjov oplevelse, når ruten går op og ned på de gamle strandvolde, skoven gemmer på. Festpladsen byder altid velkommen til en
komsammen, og ved Vogterhuset kan du forestille dig hyrdens
overblik over kvæget på Fællesgræsningen. Mon han satte pris på
udsigten fra sin arbejdsplads? Langs Sandvejen i øst ses det gamle
tangdige. Ved den fine skovmose slynger ruten sig igennem bunker
af løse flintesten.
Kort ruteversion (1½ km): gå til Festpladsen, t.h. indtil bommen,
t.h. til skovmosen og t.v. retur til naturcenteret.
RUTE 2 – Udsigt, eng og hede, 4 km
Ruten tager dig forbi en fin udsigt fra Telefonstien og gennem den
helt særlige natur med enebær, vilde roser og tjørn på Heden. Her er
gamle flintegrave blevet til vandhuller. Nogle huller er hjemsted for
den fredede lægeigle. Tag afstikkeren til fugleskjulet med udsigt over
engen og Gåsesøen. I træktiden er der et væld af gæs og ænder.
Sjældne fugle som vandrefalk, havørn og trane lægger ind i mellem
vejen forbi.
I vinterhalvåret, og efter meget nedbør, kan stierne være delvist
dækket af vand.
RUTE 3 – I tipvognens spor til Skansen, 1,5 km
Når du fra Stenværket følger rutens mest kystnære strækning, går du
på det gamle tipvognsspor, der fragtede kugleflint fra flintegravene
rundt på Ulvshale til Stenværket. Når ruten drejer t.h., forlader du
tipvognssporet og træder ind på resterne af et skanseanlæg fra
Englandskrigene. Skansen beskyttede indsejlingen til Stege og
adgangen til de indre danske farvande. Måske får du også lyst til at
klatre i de sjove flerstammede egetræer, lige inden du er tilbage ved
Stenværket.
RUTE 4 – Den eventyrlige urskov, 3 km
Et vildnis af krogede egetræer og usædvanlig mange træarter møder
dig på din vej gennem skoven. De duftende kaprifolier og træer

indhyllet i vedbend giver skoven et troldeagtigt udtryk. I juli er der
modne blåbær langs Smukstien, hvor også fredfyldt ellesump drager.
I 1870 blev skoven hegnet for at holde dyr ude og få skoven til at gro.
I dag er kvæget vendt tilbage til skoven, nu som naturpleje. Måske
du kan se fundamenterne til Bojsens tårn fra 1894. Det er fra
Smukstien i øst næsten lige indenfor folden (se mod syd).
RUTE 5 – Luft tankerne ud
Kort tur 1,5 km, lang tur 2,5 km
Den lange tur går til pynten på Mågenakken, og du belønnes med en
vidunderlig udsigt. Den korte tur drejer ind i klitten ved
kreaturhegnet til en fin lille rundtur. Find lågen i hegnet, gå indenfor
og følg sporet til venstre. Begge ruter byder på lækker, hvid
sandstrand, og som regel har du det øde, langstrakte landskab helt
for dig selv. Et oplagt sted at lufte ud i tankerne.
Find turens startpunkt: Fra naturcenteret følg rute 1 mod uret,
frem til Sandvejen og sving ud ad Mågenakken. Fra p-plads ”Ved
Tønden” følg vejvisningen til rute 5 via Midtervej eller blot gå via
Sandvejen og t.h. ad Mågenakken.
RU TEKOMBINATIONER
Rute 1 & 4: 5 km
Fra naturcenteret følg rute 1 forbi Festpladsen, på Midtervej fortsæt
ligeud ad sti til rute 4. Følg rute 4 og ved kysten hold til højre forbi
Skansen og ind i skoven. Fortsæt ligeud af Smukstien tilbage til rute
1 og over Sandvejen retur til naturcenteret.
Rute 1 & 2: 4,5 km
Fra naturcenteret følg rute 1 og hold t.h. ad ruten frem til bom og
hold t.h. ad Midtervej, forbi Ved Tønden P-plads, til Ulvshalevej, t.h.
frem til gul rute 2 t.v. og følg denne over Heden tilbage til
naturcenteret.

