
 
 

VANDRETUR AMBÆK KOHAVE  

 OG SKOVHUSE- 7,5 /3,5 KM

Start turen ved Transformatortårnet i 

Lundegård og gå mod øst, drej til højre og 

derefter til venstre ad Smidstrupvej. 

På venstre side ligger gården Hovgård, også 

kaldet Jydegården. Bemærk de fine takkede 

gavle, som også ses andre steder i området. 

Turen går ad den snoede landevej indtil nr.17 

hvorefter der drejes op mod skoven Ambæk 

Kohave. Nyd udsigten over Ræveholmsmose 

ud til Noret. 

Følg vejen gennem skoven, som er en blandet 

skov af nåletræer og løvtræer.   Om foråret er 

her masser af anemoner, kodrivere,  

vorterod, guldstjerner, violer m.m.  

Om efteråret er her mange svampe. 
 

Sagnet fortæller, at Svend  

Gønge og hans mænd  

fragtede en stor kiste med  

penge fra Vordingborg til  

det belejrede Københavns  

borgmester gennem  

Ræveholmsmose og  

Ambæk Kohave Skov.  
 

Når du kommer ud af skoven, kan du tage 

den korte tur til venstre ad Egebjergvej 

tilbage til Lundegård. Bakken er stejl, og man 

mærker, man er på vej op til områdets 

højeste sted, 39 m over havet.  

Du kan også vælge at dreje til højre mod 

Ambæk og tage den lange tur. På højre  

side følger man et levende 

hegn med mange forskellige  

blomstrende og bærgivende buske og  

træer til glæde for mange fugle og 

sommerfugle. 

Når du er kommet igennem landsbyen 

Ambæk med flere store gårde, drejes til 

venstre mod Skovhuse ad Skovhusevej. Snart 

kommer du forbi endnu et 

transformatortårn, nyd en pause på 

fuglebænken og kig indenfor i tårnet. Skoven 

på højre side hedder Hejreskoven. Her yngler 

hejren, og ofte ses den stå helt stille i 

området på jagt efter føde. 

Følg vejen gennem den lille samling huse og 

eventyrparken, H.C. Andersens Verden, der i 

sommerferien byder på teater og alverdens 

andre eventyrlige oplevelser. 

For ca.12.000 år siden var her tundra, og her 

fulgte de første mennesker på Jungshoved 

rensdyr på træk. Man ved det med sikkerhed, 

fordi man har fundet et skraberedskab, en 

”zinken”, her på marken mellem Egebjerg og 

Skovhuse. 
 

Nyd udsigten mod Præstø Fjord og øen 

Maderne. Måske ser du havørnen  

svæve over  

fjorden på  

jagt efter  

blishøns, som er en af dens livretter. 
 

Snart når du skoven Rævsvænge på højre 

side, men fortsæt ad landevejen til 

Lundegård. Hvor skoven slutter ligger de to 

gamle skoler, Endegårde Forskole i nr. 17 og 

Skovhuse skole i nr. 19. Skolen er genopført 

efter en brand i 1977. Begge skoler er nu 

private boliger. Overfor lå tidligere gartneriet 

Skovly. På vej tilbage går det op ad bakke 

forbi mange nyere huse, og mellem husene 

er der udsigt til fjorden. God tur. 

 
                                                 Tekst og tegninger: Lise Jacobsen 
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Følg den blå rute 

God tur! 
Tekst og tegninger: Lise Jacobsen 

 


