
Bugten ved Lindelse- og Hellenæs Skov

Kuddeholm set fra Hestehovedet

Skarvkoloni på Rommerholm
Tårs Vig med fred og ro

Engelsborg på Slotø
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Velkommen til Nakskov Fjord

Nakskov Fjord kaldes Danmarks ø-rigeste fjord. De store 

åbne vidder og det særlige lys over fjorden indbyder til 

unikke naturoplevelser.

 En glimrende måde at opleve fjordens stemning er at 

tage med Postbåden eller Gaia rundt på fjorden. Oplys-

ninger om planlagte ture kan indhentes hos Nakskov Turist-

bureau, tlf. 5492  2172, e-mail visitnakskov@infololland.dk

  En unik mulighed er at gå de 6 km ad Albuen til 

Lodshuset. Det kan evt. gøres i forbindelse med ud- 

eller hjemtur med Postbåden. Det er muligt at overnatte i 

Lodshuset og nyde Albuen over flere dage. Se evt. mere på 

www.nakskovfjord.dk. 

 Vis hensyn til naturen og lodsejerne ved at færdes med 

omtanke. 

 Folderen “Vestlolland – et hav af muligheder” giver en god 

introduktion til andre seværdigheder i omegnen. Oplys-

ningerne kan også findes på www.visitlolland-falster.com

Naturbeskyttelse

Nakskov Fjord er et europæisk Natura 2000 område, 

som har til formål at beskytte unikke naturtyper såsom 

strandenge og overdrev samt en række ynglende og 

rastende vandfugle, eksempelvis havterne.

  Fjorden er også et af mange vildtreservater i Danmark. 

I den forbindelse er der indført en række begrænsninger for 

færdsel i fuglenes yngletid 15/3 – 15/7. De lukkede områder 

i fjorden er indtegnet på kortet. Der er desuden begræns-

ninger for færdsel med motorbåd og jagt i store dele af 

Nakskov Fjord. De nærmere bestemmelser om vildt-

reservatet kan downloades fra www.naturstyrelsen.dk

I dag ligger Lindelse som en fin, beskyttet idyl med 

Lindelse Skov og Hellenæs Skov omkring sig. Stien til 

Hellenæs Skov passerer dæmningen, som holder fjord-

vandet ude fra en tørlagt fjordarm, der gik ind til Brander-

slev. På de gamle strandskrænter i sydkanten af Lindelse 

Skov kan man se rester af oprindelig vegetation i form af 

mægtige naur-træer.

3 HESTEHOVEDET OG KUDDEHOLM

Kuddeholm er en lille ø på 3 ha., der ligger ud for Heste-

hovedet. Ø er måske så meget sagt, for man kommer let 

til den ad en lille bro.  På øen ligger resterne af en skanse, 

der sammen med en tilsvarende skanse på den nærtlig-

gende Barneholm beherskede indsejlingen til Nakskov. 

 Hestehovedet rummer en lystbådehavn, der blev 

udgravet som beskæftigelsesarbejde i 1940´erne. 

4 INDREFJORDEN

Indrefjorden har karakter af en sø med brakt vand. Fra 

sukkerfabrikkens første tid (1882) er der en række 

bassiner omgivet af frodig bevoksning, der får Indre-

fjorden til at minde om et flodlandskab.

 Indrefjorden kan byde på spændende fugle: Rørhøg, 

lille lappedykker, skægmejse, og i træktiden er der ofte be-

søg af fiskeørn, som gerne snupper en af de store aborrer. 

Aborrerne kan blive op til 2 kg. og frister også lystfiskere. 

Nakskov Fjord

1 TÅRS 

Tårs var færgestedet for rejsende over Langelandsbæltet til 

slutningen af 1860´erne, hvor der blev etableret en damp-

skibsrute fra Nakskov. I 1975 omlagdes ruten igen til Tårs, 

hvorved rejsetiden halveredes. 

 Bebyggelsen i Tårs ligger smukt langs en lille vig med 

strandenge. Stedet ligner noget, der har været uforanderligt 

i 50 år og har det fint med det. 

   I området er der en livskraftig bestand af løvfrøer. Tårs 

tager venligt imod turister i båd og på cykel med veludsty-

ret lystbådehavn, lejrplads og badestrand. 

2 LINDELSE

Bebyggelsen stammer fra slutningen af det 19. årh., hvor 

fiskere slog sig ned. Lindelse havde en glansperiode med 

lystskov og badeanstalt i begyndelsen af 1900-tallet og var 

et velbesøgt udflugtsmål med spisning, lørdagsbal og livlig 

trafik af turbåde.

9 VEJLØ

Vejlø er blot 36 ha, men har alligevel indtil for nylig været 

eksistensgrundlag for en familie, der drev et alsidigt land-

brug med kvæg lige som i 1950´erne. Selv om øen kan 

synes meget fredfyldt bedrager skinnet. På Vejlø stod 

nemlig ø-lejrenes vugge i 1970, og der har siden været 

ølejre med hundredevis af deltagere. 

 Øen egner sig ikke til vandretur, da stranden er smal og 

sumpet. Desuden bør man undgå at forstyrre ynglende 

fugle på strandengene på øens nordende i perioden 1.4. 

til 1.7.

10 SLOTØ

Øen har fået sit navn efter ruinen af en kombineret 

befæstning og et skibsværft, Engelsborg, anlagt af kong 

Hans ca. år 1509.  Det siges, at Danmarks flåde blev 

grundlagt på Slotø i Nakskov Fjord. Placeringen skyldes, 

at Nakskov i 1500-tallet var én af Danmarks største byer 

og hele Nordvestlolland var dækket af store egeskove, så 

der var godt tømmer til skibsbygning. Som beskyttelse af 

Nakskov fra søsiden havde befæstningen fiasko allerede i 

1510, da lübeckerne uhindret sejlede forbi øen ad en 

mindre, alternativ sejlrende og derefter plyndrede 

Nakskov og Halsted Kloster. Også i Christian den 4.´s tid 

var der skibsbygning fra 1623-1633. 

 Øen er på 20 ha og privatejet. Der er adgang til den 

fredede borgruin.

1 1 ROMMERHOLM

Øen er knap 4 ha. og ejes af Naturstyrelsen. Der er en 

skarvkoloni på øens vestende. Et livligt og særpræget syn, 

som få mennesker har oplevet på nært hold. Kolonien blev 

etableret efter 1980, da skarven blev jagtfredet.

Folderen er udarbejdet i samarbejde med Lolland 

Kommune, Nakskov Turistbureau og Naturvejledningen.

God tur!

Naturstyrelsen

Tlf. 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
2100 København Ø

www.nst.dk

Naturstyrelsen
Miljøministeriet

Nakskov Fjord



Sangsvaner på markerne i Det Forsvundne Ø-rige

Langø Havn – spændende fiskerimiljø

Engelskgræs på Albuen

Blomstrende Alm. Kongepen på Enehøje

De nye skove omkring Nakskov. Naturstyrelsen og Lolland Kommune har anlagt 5 nye småskove med friluftsfaciliteter og naturtilbud til lokale beboere og turister 
i en grøn ring omkring Nakskov by. Skovene er forbundet af en cykel/gangsti – Ringstien. Se på www.udinaturen.dk hvor faciliteter og tilbud findes i de nye skove.

5 DET FORSVUNDNE ØRIGE

Rundt om fjorden findes flere inddæmmede arealer, men 

især syddelen af fjorden er præget af inddæmning. 

Stubbeland, Mellemland, Færgeland, Stensø, Store og Lille 

Vejlø, Bondeholm, Bogø, Ydø og Langø er navne, vi i dag 

finder på et landkort, men som tidligere var 10 øer i den 

sydlige del af Nakskov Fjord. Efter stormfloden i 1872 fik 

man national støtte til inddæmning, og samtidig erobrede 

man noget god landbrugsjord. 

 I dag kan det forsvundne ørige betragtes som et kultur-

historisk monument over levevilkår og formåen for 140 år 

siden. 

6 LANGØ

Langø var en ø på 170 ha. indtil den i 1878 blev inddæm-

met. Først i 1900 fik stedet sin egen kirke og i 1909 blev 

der anlagt en egentlig havn. Havnen blev udvidet i 1938, 

fordi der endnu var et godt fiskeri, og i 1991 for at skabe 

plads til fritidsbåde.

I dag er Langø et overskueligt havnemiljø med stejle-

pladser, fiskehandel, naturlejrplads og småstier i den gamle 

bebyggelse. 

7 ALBUEN

Albuen har på trods af nutidens isolation og fjerne beliggen-

hed været et vigtigt sted for fiskeri og søfart. Nemlig i 

de tider, hvor samfærdslen i landet mest foregik til søs.

Midt på Albuelandet ses en række lave forhøjninger og et 

nyere kors. Forhøjningerne er spor efter et middelaldersilde-

marked og korset viser, hvor datidens kapel har ligget.

Fra omkring 1530 har Albuen været et fiskerleje med 

beboelse. De tilbageværende bygninger står som et kultur-

miljø med minder om over 100 års menneskelig aktivitet. 

Det ældste, bevarede hus er Lodshuset fra 1873. Lodshuset 

er istandsat og indrettet, så det ser ud som i 1930. Det er nu 

en slags museum eller naturcenter, hvor besøgende, som 

har bestilt ophold eller rundvisning, har mulighed for at bo 

eller høre mere om livet på Albuen i ”gamle” dage.

 Officielle funktioner tilknyttet til stedet var fyr, lodsvæsen 

og kystudkig. Befolkningstallet toppede i 1916 med 

41 Albueboere. 

 Albuen er dannet af strøm og stormes flytning af små-

sten og sand langs Lollands sydkyst. Geologisk betegnes 

den som en krumodde med en bred sandstrand på 

vindsiden og aflejringer af materialer på læsiden. Naturen 

har skabt en række småsøer, som er ynglelokaliteter for 

strandtudsen, der her har en af Østdanmarks største 

bestand. Strandtudsen opleves bedst om foråret (april-maj) 

i lune, vindstille nætter, hvor hannernes kvækken lyder 

som en rullende, ru snerren.

 En karakterplante på Albuen er Engelskgræs, der i 

forsommeren farver strandengene lyserøde. Lokalt kaldes 

den for “Brødblomst” på grund af den sødlige duft af 

nybagt rugbrød.

8 ENEHØJE

Øen er knap 100 ha og byder på smukke udsigter over 

Nakskov Fjord og Langelandsbæltet med sin efter 

lollandske forhold usædvanlige højde. Et par strandsøer 

har fået lov til at brede sig ind over tidligere landbrugs-

arealer på øens nordende.

 Øen har været beboet siden 1500-tallet, men er mest 

kendt for perioden 1926-1940, hvor polarforskeren og 

forfatteren Peter Freuchen ejede øen. Fra den tid findes 

et hvalkæbe-lysthus på øens højeste punkt (16m). Der har 

været drevet landbrug på Enehøje indtil 1999. 

 Øen ejes af Naturstyrelsen, der arbejder med at skabe 

et landskab med karakter af overdrev. Det seneste initiativ 

er udsætning af dåvildt og mufloner. Uden græsning 

ville øen hurtigt vokse til i skov og krat, men nu skabes et 

varieret lysåbent landskab til gavn for flora og fauna.   

 Der er offentlig adgang på øen, dog skal man 

respektere de to private ejendomme. Man kan booke 

Naturstyrelsens shelter via www.udinaturen.dk.


