
VANDRETUR TIL SYDGÅRDEN 

OG BØNDERNES 

EGEHOVED 11/7 km. 
 

Start turen ved at gå ad Fuglsangvej til 

landsbyen Fuglsang, som består af en lille 

klynge huse og små gårde. Her var der indtil 

1923 skole i nr. 6. Undervejs kommer du 

forbi det tidligere transformatortårn, som nu 

er kunsttårn. Kig indenfor.  

Turen fortsætter forbi nogle smukke søer og 

moser, der afgræsses af køer til glæde 

for et rigt fugleliv bl.a. grågåsen, som  

yngler her. Søerne opstod i forbindelse 

med tørvegravning under 2.verdenskrig. 

 

Snart er du i landsbyen Roneklint, hvor 

turen fortsætter til højre til Bystævnet, en 

samling siddesten under et smukt egetræ.  

Læs mere på oplysningstavlen og om byen på 

tavlen i det blå infoskab. Ved Bystævnet 

ligger i dag et nyopført træhus, et såkaldt 

bulhus, hvor der tidligere lå et lodshus. 

Drej til venstre ned gennem landsbyen.  

Hvor byen slutter, fortsætter turen ad stien 

langs det levende hegn mod Bøndernes 

Egehoved - følg skiltet.  

Du er nu på Naturområde Sydgården. Følg 

stien med udsigt til søer og et af heste og køer 

afgræsset overdrevslandskab til glæde for 

bl.a. løvfrø (ovenfor) og spidssnudet frø (nedenfor) 

De mange brombærkrat  

giver sammen med de  

solbeskinnede, lavvandede,  

fiskefrie søer gode betingelser for løvfrøen, 

som holder af at sidde på grenene.  

Ved den store sø ses fugle på vandet  

bl.a. gravænder. På området ses  

 stendiger og stenbunker til 

 markfirben og en overvintrings-

 kælder til flagermus. Undervejs 

kan den smukke udsigt over søen nydes fra en 

bænk.  

De store træer giver gode  

ynglemuligheder for flagermusene. 

 

For enden af stien kommer du til P-pladsen    

med en oplysningstavle om området. 

Madpakken kan nydes ved shelteren, hvor der 

er bord og bænk samt bålplads.  

Turen går videre ad markvejen til det fredede 

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, tjørn og slåen. 

Her er en stor bestand af løvfrø. 

På et gammelt æbletræ vokser den meget 

sjældne svamp æblepig. 

Gå gennem de åbne områder til kysten og nyd 

synet ud over fjorden til øen Maderne og bag 

denne Feddet og højderne ved Lestrup. Gå 

videre langs vandet til venstre. På strandengen 

ses jordbærkløver, syltstar, strandasters, 

strandvejbred, strandtrehage, strandgåsefod 

og strandtusindgylden (ses tv) 

På vandet ses ænder, måger,  

svaner og blishøns,  

havørnens livret.  

Hvor skoven slutter drejes igen til venstre, og 

via en betonbro kommer du til Hejreskoven, 

som har sit navn efter fiskehejrerne, som 

yngler i trætoppene. Følg vejen gennem 

skoven og fortsæt forbi skovløberhuset til 

Skovhusevej,- og videre til venstre til 

Ambæk. Her går du til venstre mod Stenstrup 

og igen til venstre forbi gadekæret, hvor der 

er bord- bænkesæt og infoskab om stedet. 

Jungshovedvej krydses, og turen fortsætter ad 

Hovmarken til Jungshovedgården, drej til 

venstre og gå tilbage til Jungshoved By.  

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

Og følg den blå rute mod Roneklint. Den prikkede viser mulighed for en kortere tur. 

God tur.                    Tekst og tegninger Lise Jacobsen   


