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Etape 9: Snøde Strandvej-Botofte (10 km) 

Langs etape 9 står Langelands seks største vindmøller og producerer masser 
af strøm. Ude i vandet står ofte lystfiskere og forsøger at få del i det lange-
landske ørredeventyr.

Hovedbygningen til Nedergaard Gods er bygget i 1867. Godset ligger lidt 
inde i landet, men kan skimtes fra kysten. 

Forhindringer møder du kun få af på denne etape, dog kan skyderier - un-
der kontrollerede former - forekomme: Ved skydebaneområdet ved Lejbølle 
skal du gå nede på stranden eller gå lidt ind i landet.

Praktisk at vide
Indkøb: Snøde 
Spisesteder: Tranekær 

Tallene i teksten refererer til kortet til venstre.
PARKERING
Du kan parkere ved alle etapers start- og 
slutpunkt.

EN FODTUR LANGELAND RUNDT LANGS KYSTEN

Lystfiskere prøver lykken overalt langs Langelands kyster. LANGELAND RUNDT 
En vandretur på 139 km  
10 etaper a 10-19 km
Kyst og geologi: Flade sandstrande, 
rullesten, større sten. Hatbakker. 
Klinter. Nor.  
Kystnære skove.

Fugleliv: Havørne. Gæs. Ænder. Va-
defugle. Fugletræk forår og efterår. 
Medbring kikkert.

Kultur: Havnebyer, jolle- 
havne, slæbesteder. Fyr- 
tårne. Pumpehuse, dæmninger, 
diger. Godser. Sommerhuskolonier. 
Mindesten.

DE 10 ETAPER

1 Spodsbjerg-Østerskov  ........ 19 km

2 Østerskov-Bagenkop  .......... 15 km

3 Bagenkop-Ristinge .............. 15 km 

4 Ristinge-Lindelse ................ 12 km

5 Lindelse-Rudkøbing ............ 15 km

6 Rudkøbing-Korsebølle ........ 12 km

7 Korsebølle-Lohals ............... 17 km

8 Lohals-Snøde Strandvej ...... 13 km

9 Snøde Strandvej-Botofte ...  10 km

10 Botofte-Spodsbjerg ......... 10 km

HVOR MÅ MAN GÅ?
Vi har naturligvis gjort os umage for kun 
at gå, hvor det er lovligt. Reglerne er lidt 
indviklede, men vi er ret overbeviste 
om, at det er lykkedes. 
Hvis du vil tjekke reglerne, se  
Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk/friluftsliv/ 
hvad-maa-jeg-i-naturen
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79. Snøde Strandvej. Etape 9 begynder for enden af Snøde Strand-
vej, hvor der er en p-plads og et offentligt toilet.

80. Snøde Øre. I horisonten kan du se Snøde Øre, og på visse års-
tider står lystfiskerne tæt med stang og net og iført waders nogle 
meter ude i vandet. Det er havørred, de jagter, og hvis du giver dig 
tid, kan du måske opleve en fisk bide på! 

81.  Hesselbjerg Stubhave. Gå på stranden eller følg stien gennem 
den lille skov, som dyrkes efter gamle principper: Cirka hvert tyven-
de år skæres træerne ned til stubben. Stubhave, gærdselsskov eller 
stævningsskov kaldes denne type skovdrift. 

Fortsæt gennem skoven mod syd, i udkanten ligger et græsklædt 
fællesområde for Snøde-Hesselbjerg, og når du igen sætter kurs 
mod kysten, rammer du en trappe ned til stranden.

Hesselbjerg er i øvrigt landskendt for en sommerfestival med klas-
sisk musik af høj kvalitet. Mere på facebook:  
Hesselbjerg Musikfestival

Toiletbygning ved Snøde Strandvej.

På vej mod Snøde Øre.

Hesselbjerg Stubhave. 48



82. Nedergaard.  Når du har passeret den lille fine Karskov, kan du 
fra stranden skimte Nedergaard Gods med en markant hovedbyg-
ning fra 1867. 

Godset blev i 2012 købt af udlandsdansker og milliardær Hans Mi-
chael Jebsen, og i dag (2020) ejes både Nedergaard Gods og Char-
lottenlund Gods nord for Lohals (omtalt på side 44) af en af Jebsens 
sønner, Caspar Sophus Jebsen.

Caspar Jebsen er også medejer af Tranekær Gods og det berømte, 
røde slot i Tranekær. Han har 90 procent af aktierne;  greven på 
Tranekær, Christian Ahlefeldt-Laurvig, har de sidste 10 procent. Grev 
Christian er direktør og driftsleder, og hans familie bor fortsat på 
eventyrslottet. 

Jebsen-familien er i øvrigt kendt og respekteret for sin store interes-
se for at bevare historiske bygninger rundt omkring i Danmark. 

83. Megamøller. I horisonten dukker nu tre store vindmøller op – 
Nedergaards møller – og lidt længere nede ad kysten står tre endnu 
større elproducerende vindmøller, Lejbøllemøllerne. De seks mæg-
tige vindkraftværker yder deres til, at der på Langeland produceres 
langt mere strøm, end øboerne selv bruger. 

84. Skydebaner. Hvor Søndre Strandvej ender ved kysten, ligger 
hele tre skydebaner: En militær og to civile, en flugtskydningsba-
ne og en hjorteskydebane. Gå på stranden, selv om det kan være 
besværligt - færdsel på stien mellem kysten og skydebanerne er 
forbudt.

85. Botofte Strandvej. På resten af etape 9 går du på en markvej 
langs kysten. Etapen slutter for enden af Botofte Strandvej, hvor 
du også kan parkere. Hvis du vil se Tranekær Slot (som dog ikke er 
åbent for offentligheden): Følg Botofte Strandvej tre kilometer mod 
vest.

Kystfisker.

vvvv

Tv: Nedergaards hoved-
bygning. 
Th: Udsigtsplatform på 
stranden ved Neder-
gaard. 

Lejbøllemøllerne.

Advarsel: Her skydes. Gå på stranden!
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