
 
 

VANDRETUR 

HOVMARKEN 
Start turen ved gadekæret i Stenstrup. 

Turen er også egnet til barnevogne eller 

rulleskøjter, da den følger stille asfalt veje. 

Gå ad vejen mod Præstø til Smidstrup, en 

landsby med store gårde og mindre huse. 

Midt i byen drejes til venstre ad den lille vej, 

Klindse Hoved vej. 

På venstre side er 

dyrkede marker, på 

højre side smukke enge 

og udsigt til Ræveholms 

mose. Ofte ses solsikker 

eller honningurt på en 

del af engen til glæde for øjet og vildtet. 

På engen ses sommetider heste, kåde harer, 

rådyr og masser af insekter f.eks. 

sommerfugle som nældens takvinge, admiral, 

kålsommerfugle m.fl. 

I luften og på engen ses  

viber, stære, lærker, måger, gæs,   fasaner, 

agerhøns, musvåger, kærhøge, havørne, 

glenter på træk og  m.fl. 

På engen lige op til den store Jungshovedvej 

ses i maj måned et utal af majgøgeurt, en 

fredet orkidé. 

Kryds den store vej og fortsæt ad Hovmarken 

forbi Jungshoved kro, som især har åbent i 

weekenden. Her kan overnattes.Hov kommer 

fra ordet høved og henviser til kreaturer, som 

græsser på engene. 

Nyd udsigten over Noret mod Tjørnehoved 

skov og markerne ved Gammel 

Oremandsgård.  

 

Læg mærke til grøftekanterne. Om foråret er 

de gule af først følfod, så mælkebøtter, 

senere hvide af mælkebøtteskærme og vild 

kørvel, i slutningen af juli bliver de blå af 

cikorie og gule af pastinak, i august ses 

bynke, rejnfan og røllike. 

Ved Jungshoved gård drejes til venstre mod 

Stenstrup. Her kommer man forbi nogle 

gamle popler, som snart er et sjældent syn. 

 

 

 

 

 

 

Tilbage i Stenstrup kan frokosten eller kaffen  

nydes ved gadekæret med stor fauna og  

flora.  Læs mere i udstillingsskabet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måske er fiskehejren på besøg for at fange 

sin frokost, frøer eller karusser. God tur. 

                                                          

Tekst og tegninger Lise Jacobsen 

Kort over turen kan ses på bagsiden 

 

   VANDRETUR    

   HOVMARKEN 
   Følg den blå rute 

    Beskrivelse af turen kan  

    ses på bagsiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


