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Røsnæs Fyr rummer en udstilling om 1.000 års
krigshistorie og har en fantastisk udsigt over området.
Her kan du opleve det velbevarede Røsnæs Rev, hvor
du ofte kan se både marsvin og sæler tæt på land.

2

Skrænterne har nogle af Danmarks tydeligste spor
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Skansen blev bygget under de svenskekrigene fra
1563 - 1721. Fra Røsnæs’ skanser kunne de største
kanoner skyde 24 pund tunge kanonkugler afsted.
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Skanseskoven har navn efter en skanse, der blev
opført under Kanonbådskrigen i starten af 1800-tallet.
I det nordvestlige hjørne finder du to betonbunkers,
de er rester af den tyske befæstning fra 2. verdenskrig.
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Mademosen var en lille bugt, men er i dag en lav-
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Vågehøj måler 55 meter over havet. Her kan du se
Fyn, Samsø, Mols og pylonerne på Storebæltsbroen i
klart vejr. Inde i højen finder du radarbunkeren, som er
opført under den kolde krig i 1950.

af smeltevandsfloder og af skråtstillede aflejringer.
Mest iøjnefaldende i skrænterne er det røde og grønne
plastiske ler fra Tertiærtiden for 50 millioner år siden.

vandet sø, da landhævning har afskåret den fra havet.
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Langesø trækker mange fugle til - ynglefugle og trækfugle. For at give fuglene ro, går ingen af vandreruterne
tæt på. Så husk kikkert og se det rige fugleliv på afstand.
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Rullehøj bærer historier om død, ulykke og militære
beslutninger. Ifølge sagnet blev Valdemar Sejrs søn
dræbt af et vådeskud, og kongen forlangte, at ingen
træer skulle kaste deres skygge på den forbandede jord.
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Vindekilde, Kikud, Gabelav og Grimsdals
er et gammelt overdrev. Her er stejlt og sumpet flere
steder, og du kan se nogle af Danmarks flotteste vindformede krat. I Vindekilde står Evighedstræet - en flerstammet lav og knudret bøg. I følge sagnet var det
det eneste træ på Røsnæs, der overlevede kong Valdemar Sejrs forbandelse i 1231 efter sønnens død. Træet
er så særligt, at det i 2016 blev udnævnt som Evighedstræ af Danmarks Naturfredningsforening.
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Velkommen til Røsnæs
Spidsen af Røsnæs ejes af staten. Du kan opleve fantastiske
overdrevslandskaber med heste og køer. Udover imponerende
udsigtspunkter har Røsnæs også mange sjældne og truede
dyrearter, og de historiske ruter fører dig rundt til levn fra hhv.
Kanonbådskrigen, 2. Verdenskrig og Den kolde Krig.

Der går bus til Bjørnstrup. Se mere på rejseplanen.dk
Du kan parkere før fyret og ved naturskolen. På den
store p-plads før fyret er der rastpladser og bålpladser.
Med handicapskilt må du køre helt hen til fyret, og på
p-pladsen før fyret findes handicaptoilet.
På Røsnæs findes en afmærket riderute – se kortet.
Det er tilladt at cykle på veje og stier egnet til
en almindelig cykel.
Din hund er velkommen og skal føres i snor. Den må
løbe frit på stranden mellem 1. oktober og 31. marts.
Der findes en primitiv overnatningsplads øst for
Røsnæsgården, og ved spidsen findes et shelter.
Lejrpladsen ved Skanseskoven skal bookes.
Ved Røsnæs Naturskole er der en skovlegeplads bl.a.
med en klatrebane.
Se den digitale guide på nst.dk/roesnaes.
Find inspiration på udinaturen.dk – Danmarks guide til
oplevelser i naturen.
Røsnæs

Vindekilden er frostfri hele året, og indtil 1980 fik
Røsnæsgården sit vand herfra. Ved kildens udløb i
havet kan du se resterne af en sumpbæverfarm fra 2.
verdenskrig. Drik ikke vandet, hvor kreaturerne har gået.

Røsnæs

Areal: 200 ha.
Bevoksning: Løvskov med bl.a. bøg og eg, lidt nåleskov med
fyr. Overdrevsvegetation med græsser, urter, blomster og krat.
Strandplanter som fx strandkål.
Dyreliv: På overdrevet findes den truede sommerfugl fransk
bredpande og i søerne de sjældne klokkefrøer. På de solrige
skrænter mod syd lever fugleedderkopper og hugorme.
Ved havblik vil du måske få øje på marsvin, sæler og træk- og
ynglefugle som rødrygget tornskade og karmindompappen.
Ude på selve revet raster ofte tusindvis af edderfugle.
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Værd at opleve
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Du må køre maks 30 km/t på vejen
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Rullehøj
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Bavnebjerg Skov

• Hold hunden i kort snor
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Vågehøj

• Undgå at komme imellem unge og voksne dyr
• Bevæg dig stille og roligt forbi dyrene

Området er fredet
Det er ikke tilladt at
plukke blomster, planter
og urter.

Signaturforklaring
Privat ejendom
Parkering / Trappe
Bålplads / Lejrplads
Primitiv overnatning / Shelter
Skovlegeplads / Spisested
Toilet / Handicaptoilet
Fredet område.
Blomsterplukning forbudt
Handicapegnet tur
Ridespor
Afmærkede vandreruter:
Kanonbådskrigen
Den Kolde Krig
Naturen ved Vindekilde
2. Verdenskrig

B a v n e b j e r g s k l i n te n
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Vindekilde
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Kalundborg Fjord

Kikud
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Grimsdal
Gabelav

Hel
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Branddam

• Hold god afstand til dyrene

Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Skovvej, motorkørsel tilladt
max.30 km/t
Sti
Stendige
Bæk / grøft
Skov
Eng / Græs
Mose,Tuer
Overdrev / Krat
Bebygget område
Sø
Skov, privatejet
Stenstrand
Skrænt
Statsejet ejendom
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Snog ekær vej

Gode råd til færdsel blandt
helårsgræssende dyr syd for Røsnæsvej
Syd for Røsnæsvej bliver områderne helårsgræsset med heste og køer. Der er elektrisk
stød i hegnene. Al færdsel sker på eget ansvar.
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