
   VANDRETUR TIL  

   BØNSVIG STRAND OG BØGET 

   10,1/5,9 km  
Start turen ved at gå mod øst gennem byen 

Jungshoved til den lille samling af huse, der 

hedder Tågeholt.  

Her drejes til højre ad Bønsvigvej, som følges 

helt ned til vandet i Bønsvig Strand. Efter 

besøget i det lille bådeleje, går du tilbage og 

midt på bakken drejer du til venstre ad 

sommerhusvejen. Hvor vejen slutter følges 

græsstien langs kysten mod syd. 

Nyd udsigten over Bøgestrømmen med de 

små holme, Degnholm og Ægholm , Nyord og 

Møn.  

 

Ved de små 

bådebroer ligger 

joller og ofte ses 

fiskere i vaders 

på vej til eller 

fra fiskeri.  

Ruser ligger til tørre og venter på igen at blive 

fulde af fisk eller rejer. 

Undervejs kommer du forbi nogle store 

betonklodser, resterne fra et tidligere fyr. 

 

På højre side ses sommerhuse, lige før de 

sidste sommerhuse drejer du til højre og 

følger Bøgevænget, til du når asfaltvejen. 

 

Her drejes til venstre 

mod skoven. 

I Bøget skov vokser 

et utal af store 

rododendroner, som 

blomstrer omkring grundlovsdag. 

 

Du kan vælge at gå en lille omvej ind gennem 

skoven ad den første vej til venstre og nyde 

udsigten til havet gennem store stammer af 

bøg og eg. Vejen følges rundt 

til højre og snart er du på  

asfaltvejen igen. 

I skovens udkant lå der 

tidligere et traktørsted. Man kan  

dreje til venstre ad markvejen efter det 

smukke skovfogedhus og gå ned til den 

tidligere landingsplads for passagerer med 

damperen til og fra København bl.a. H.C. 

Andersen, når han skulle besøge Christine 

Stampe på Nysø.  
 

Turen går videre langs kysten til Stavreby. 

Undervejs kommer du forbi nogle røde 

murstensbygninger tæt på havet. Det er den 

tidligere observationsskole, Bøgestrøm skole. 

Ind til for få år siden, var skolen Jungshoveds 

største arbejdsplads. Nu er skolen nedlagt og 

omdannet til private boliger. 

Når du kommer til Stavreby drejes til højre 

ved den tidligere Stavreby skole ad vejen 

”Over Lyngen”. Hvor der nu er dyrkede 

marker, var der tidligere et stort lyngområde, 

hvor der under og 

efter 2.verdenskrig 

blev gravet masser 

af tørv. Bemærk, 

at vejen af samme 

grund er hævet 

over arealerne på begge sider.  

Vejen følges og der holdes til venstre, hvor 

vejen bliver til Bøged Strandvej. Undervejs 

kommer man forbi et stort landbrug, Nygård 

og Lynggård. Drej til venstre ad 

Skovvangsvej og til højre ad Mislehøjvej.  

Du er nu tilbage i Jungshoved By.  

God tur.                         Tekst og tegninger Lise Jacobsen 
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Turen er udarbejdet af Jungshoved Lokalråds Tur- og naturudvalg. Start ved  

Og følg den gule rute mod Bønsvig Strand. God tur.                    Tekst og tegninger Lise Jacobsen 

 


