
VANDRETUR 

BØNDERNES EGEHOVED 4,5 KM 

Start turen med at gå mod syd ad 

Roneklintvej. Ved nr.5 drejes til højre ad 

markvejen til lågen ind til Bøndernes 

Egehoved. Eller gå gennem landsbyen 

og videre ad stien til Bøndernes Egehoved.  

Her møder du overdrev, kær og strandeng,  

kæmpestore gamle egetræer og en 

enestående flora.  

På overdrevet ses lancetbladet høgeurt, lav 

tidsel, bredbladet timian og orkideen 

tyndakset gøgeurt. 

I krattet vokser avnbøg,  

navr, skovæble, vild pære,  

masser af brombær, slåen  

og tjørn.  

På et gammelt æbletræ  

vokser den sjældne svamp æblepig. 

 

På Bøndernes Egehoved lever den sjældne 

løvfrø, som er afhængig af fiskefrie 

vandhuller, så dens yngel ikke bliver spist. I 

sommerhalvåret kan man være heldig at se 

frøerne sidde fremme og sole sig på f.eks. 

brombærgrene i ca. 1-2 meters højde. Om 

aftenen kan man høre dem kvække, gå efter 

lyden, den høres op til 3 km væk. 

 

 

 

Gå gennem de åbne områder til kysten og 

nyd synet ud over fjorden til øen Maderne og 

bag denne Feddet og højderne ved Lestrup. 

På strandengen ses jordbærkløver, syltstar, 

strandasters, strandvejbred, strandtrehage, 

strandgåsefod og strandtusindgylden. 

På vandet ses svaner, ænder, måger, blishøns 

og ikke sjældent ses havørnen i luften på jagt 

efter føde. Blishøns hører til livretterne.  

 

 

 

Fortsæt på strandengen langs kysten til 

skoven slutter, drej til venstre op i skoven og 

fortsæt via en betonbro over åen Ambæk 

gennem skoven. Ved t-vejen kan man dreje 

til venstre og komme tilbage til lågen ind til 

overdrevet via en smal ”træbro” eller man 

kan gøre turen længere ved at dreje til højre 

gennem Hejreskoven .  

Ved udkanten af skoven kommer man forbi 

et skovløberhus , fortsæt ad markvejen til 

Skovhusevej, hvor der drejes til venstre. I 

Ambæk drejes atter til venstre og turen 

fortsætter ad landevejen tilbage til Roneklint. 

Hejreskoven har sit navn  

fra de mange ynglende 

fiskehejrer, der bygger  

reder i trætoppene.  

Ofte ses fiskehejren  

stå ved Ambækken  

eller på de åbne enge på 

jagt efter fisk eller frøer.  
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