
VANDRETUR I RÆVSVÆNGE 
 

Start turen på Skovhusevej over for den 

gamle hvide gård, nr. 22. Gå ind i skoven 

Rævsvænge og følg skovvejen gennem tæt 

blandet skov til du kommer til en t-vej. Her 

drejes til højre. 

På venstre side er der kig til dyrkede marker 

bag søjler af høje bøgetræer. Snart når du til 

det åbne stykke langs Noret.  

Her er fin udsigt over strandengene  

med små søer til Maderne og  

Bøndernes Egehoved.  

Fortsæt ad vejen. Skoven hedder nu 

Skibinge Hovedskov. Ved pælen med 

med det lille blå skilt ”Sjællandsleden” 

drejes til højre og derefter følges  

stien langs kysten.  

Her er blandet skov med mange gamle 

egetræer og bøgetræer- læg mærke til  

egen og bøgen på højre side, der som et 

forelsket par slynger deres grene sammen.  

 

Gamle udgåede træer er nu gode 

insekthoteller og et yndet sted for  

bl.a. flagspætten. 

På venstre side ses gamle høje tujaer.  

Ikke så almindelige i danske skove, 

men ses dog i skove ejet af store godser  

(her Nysø). Undervejs krydses flere 

afvandingskanaler.  

 

Når pynten rundes skifter udsigten. Man 

kigger stadig gennem træernes grene til 

vandet, nu Præstø Fjord, mod Feddet, øen 

Storeholm, og i baggrunden ses de høje 

bakker ved Lestrup.  

 

Hvor vejen naturligt drejer, er der to 

muligheder. Fortsæt ad vejen for at tage hele 

ruten eller drej skarpt til venstre ad 

smutvejen. Nu hedder skoven Næbskoven.  

 

Den blandede skov giver gode 

fødemuligheder for andre end  

spætten f.eks. egern og masser af småfugle. 

Kig efter spor af dyrene. 

Til venstre kogle spist af  

spætte, frøene er revet 

af. Til højre kogle spist  

af egern, frøene er gnavet af. 

 

                    I Næbskoven skoven er der flere    

                     gravhøje, som vidner om, at der   

                       har været mennesker her længe  

                       før os. Se det lille kort. 

 

                       Lige før man når ud af skoven,    

                       drejes skarpt til venstre.  

           Vejen går forbi unge grantræer og     

           langs skovbrynet med stendige ned til   

           Noret. 

Måske er hejren på  

jagt efter frøer og fisk i  

de lave søer eller  

havørnen svæver over  

vandet på jagt efter  

blishøns.  

Følg vejen tilbage til start. 

 

Turen er smuk på alle årstider. 

Om vinteren danner træernes grene flotte 

silhuetter, om foråret lyser alle træer    

lysegrønt, og i skovbunden blomstrer      

anemoner, guldstjerner, lærkesporer m.fl. 

Om sommeren summer bier, sommerfugle og 

andre insekter og om efteråret bliver skoven 

en symfoni af farver. 

 

Måske ser du  

en ræv, den må jo  

bo i Rævsvænge. 
God tur! 
                                                   Tekst og tegninger Lise Jacobsen 



VANDRETUR I RÆVSVÆNGE 

 

Start turen her ved skovvejen over for Skovhusevej 22 

Følg den røde rute på det store kort,   

blå rute på det lille kort.  

Smutvej ad den prikkede rute - god tur! 

 

 

 

 

Tekst og tegninger Lise Jacobsen 


