
VANDRETUR 

RONEKLINT: 
 

Gå ad Batterivej ud til stranden. Nyd udsigten til 

venstre over mod Bøndernes Egehoved og til øen 

Maderne.  Om Batteriet på Roneklint kan man 

læse på oplysningstavler på stedet. 

Fyret på Roneklint fungerede tidligere sammen 

med fyret længere inde på land som pejlemærke 

ved indsejlingen til Præstø Fjord. I dag er det 

indrettet til fugletårn med infotavler om stedets 

historie og natur. Gå op ad trappen og kik 

indenfor. I underetagen er der et lille 

madpakkerum. 

Gå til højre langs stranden med de stejle skrænter 

på højre hånd. Her er gode muligheder for at se 

fugle på vandet. Blandt andre knopsvaner. 

Om vinteren ses ofte flotte isskruninger. 

Sommetider svømmer sæler forbi tæt ved 

stranden 

 

 

 

 

De store gamle ege- og  bøgetræer på skrænten er 

i evig fare for nedstyrtning, når vandet under 

storm når langt op på stranden og æder af kysten. 

Efter en storm kan man være heldig at finde rav på 

stranden. Muslinger kan man altid finde. Her 

findes blåmusling, sandmusling og hjertemusling. 

Og masser af flintesten. Her er lavt vand og godt 

for børn at soppe og fiske med fiskenet. Måske er 

man heldig at fange en reje. 

 

Ved badebroen er der mulighed for en dukkert.   

Fortsæt ad stranden forbi flere sommerhuse til 

trappen, der fører op til Kohavevej.  

Turen kan forlænges med en tur ind i skoven Store 

Hestehave. I skoven er opsat redekasser til 

ynglende skalleslugere. 

 

 

Gå tilbage ad Kohavevej og nyd den flotte udsigt 

over marker og Præstø Fjord med Feddet på den 

anden side af vandet.  

Har man lyst til en afstikker kan man efter svinget 

dreje til venstre 

ad grusvejen op forbi Dyrehavegård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejen fører ud til Fuglsangvej, drej  

til højre og gå forbi det unikke sø- og moseområde 

med et rigt fugleliv bl.a. gæs, blishøns, rørhøns, 

gråand.  

 

 

 

 

 

 

I landsbyen Roneklint kan man se et ægte 

landsbymiljø med mange gamle huse og gårde fra 

før udskiftningen.  

God tur.                       

Tekst og tegninger Lise Jacobsen 

Kort over turen kan ses på bagsiden 

     VANDRETUR    

     RONEKLINT: 
 

       Følg den røde rute 

       Beskrivelse af turen kan ses på  

       bagsiden. 

 

       Sæt venligst ”guiden” tilbage i    

       skabet efter brug, tak 

 


