
VANDRETUR BØGED - 8 KM 

Gå mod øst gennem Stavreby, her ligger det 
ene smukke hus efter det andet langs den 
snoede ”hovedgade”.  
I forhaverne går ænder, gæs  
og høns frit. Ved byens  
udkant fører en vej ned  
til en lille idyllisk havn, som er et besøg værd. 
 

Efter turen til havnen drejes til højre 

og landevejen følges helt til Bøged Skov.  

Den første del af skoven er en ung skov  

med mange forskellige løvtræer og  

buske bl.a. vrietorn og gedeblad,  

som citronsommerfuglen lægger sine æg i.  

De mange forskellige træer gør skovbrynet    

                                      smukt på alle årstider     

                                 med deres løv, blomster   

                            og bær, og trækker mange 

småfugle til sig. 

I slutningen af maj og begyndelsen af juni 

blomstrer hundredvis af rhododéndron i 

skovbrynet, et syn, der er hele turen værd. 
 

Lige før du kommer ud af skoven drejes til 

højre ind i skoven mod kysten. 

På alle tider af året er skoven og turen langs 

med havet en flot oplevelse. 

 

 

 

Først gennem nåletræer, hvor du kan være 

heldig at finde kæmpe myretuer og senere 

gennem løvskov. Langs kysten knejser høje 

bøgetræer og ældgamle egetræer.  
 

I skoven kan man være heldig at se  

egern. I brændenælderne lægger  

Nældens takvinge sine æg om  

sommeren.  

 

 

Hvor skoven slutter, og dyreindhegningen 

starter, drejes til højre langs værksteds- 

bygningerne til landevejen, hvor der drejes til 

venstre. 
  

Efter skovfogedhuset, hvor der tidligere lå et 

velbesøgt traktørsted, drejes igen til venstre 

ad markvejen ned til en åben plads ud til 

Bøgestrømmen.  

Her lå i fordums tid en landingsplads, hvoraf 

resterne stadig kan ses. Fra en træbro kunne 

passagerer og gods sejles ud til de større 

skibe. Her gik bl.a. H.C. Andersen i land, når 

han skulle besøge Nysø slot. Læs mere herom 

i bladet Jungshoved under ”Med Holger på 

farten”, årg. 3 nr. 2 til årg. 5 nr.3. 
 

I rørskoven ud til havet vokser den sjældne 

1½ -2 meter høje plante Kærsvinemælk med 

gule blomster og flotte frøstande i 

sensommeren. 

 

 

 

 

 

På stenene i havet holder sælerne til. I solskin 

ligger de og soler sig på stenene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfra går turen ad landevejen tilbage til 

Stavreby. Man kan tage en afstikker gennem 

skoven på den anden side af vejen.  

God tur.                 Tekst og tegninger Lise Jacobsen 


