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Etape 6: Rudkøbing-Korsebølle (12 km) 

Du går fra Langelandsbroen i Rudkøbing nordpå langs frugtplantager og 
Langelandssund, en charmerende kyststrækning med bugter og vige og lave 
lerklinter. 

Fra Rudkøbing til Strandhuse går du på Øhavsstien og ellers skiftevis på 
stranden i sand eller sten eller på markveje/trampestier.

Næshoved og Åsø Strand er nogle af de mange fine lokaliteter på etape 6.

Praktisk at vide
Overnatning (campingpladser, teltpladser, shelters):
Rudkøbing (campingplads/vandrerhjem)
Rifbjerg (shelter)
Pæregård Strand (2 shelters)
Anden overnatning: www.langeland.dk

Indkøb: Rudkøbing. Tullebølle 
Spisesteder: Rudkøbing. Tullebølle. 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

Langelandsbroen set fra nord.

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

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.

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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50. Rudkøbing/Langelandsbroen: Etape 6 begynder i Rudkøbing, 
ved Langelandsbroens østlige ende, der, hvor Øhavsstien drejer 
mod nord. Følg den forbi frugtplantagen Strandlysts store arealer 
med æbler, pærer og kirsebær. Hold nallerne fra frugttræerne, men 
besøg gerne gårdbutikken et par hundrede meter inde i landet.

For enden af frugtplantagen går en trappe ned til stranden, og du 
følger kysten forbi ”Guldkysten”, en nyere villabebyggelse.

51. Fortsæt langs kysten. Cirka to kilometer nord for Rudkøbing 
drejer Øhavsstien ind i landet mod Tullebølle, og ca. en halv kilome-
ter inde i landet ligger Baygårdens Shelter på Rifbjergvej 9 i den lille 
landsby Rifbjerg. Hvis du ikke skal overnatte, så fortsæt langs kysten 
til næsset Rytterskanse.

52. Rytterskanse. Læg mærke til et stort areal, som er tilplantet 
med hyben. Her dyrkes frugterne til det landskendte kosttilskud 
HybenVital, som produceres i Tullebølle.

53. Holms Mose. Langeland Kommune har sammen med lodsejerne 
i området genskabt mosen, så stort set kun det højeste punkt  - hat-
bakken med det pompøse navn Kong Holms Slot - stikker op over 
vandoverfladen.

54. Næshoveds stejle lerklinter kan du følge rundt langs kysten, 
eller du kan gå op på ”hovedet” og nyde udsigten fra en velplaceret 
bænk – i klart vejr skimtes Langelandsbroen mod syd. 

Etape 6 følger Øhavsstien langs kysten cirka to kilometer 
mod nord. Så drejer Øhavsstien ind i landet, mens du 
følger kysten videre mod nord. 

Næshoved.

Toilet ved p-plads ved Snage (Pæregård) Strand.
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55. Lækre shelters. 50 meter nord for Snagestræde, helt ud til Pæ-
regård Strand (nogle kalder den Snage Strand), men lidt skjult i et 
krat ligger to store, moderne, shelters med plads til otte personer. 

Shelterne ejes af Tranekær Slot, og man kan betale for overnatning 
på stedet. Men det er klogere at reservere og betale på www.boo-
kenshelter.dk, hvis man planlægger at overnatte her. 

56. Langdysse ved Pæregård Strand. En langdysse – en gravhøj fra 
yngre stenalder ca. 3300 f.Kr. – ligger godt skjult i en lille bevoksning 
tæt på kysten. Den har oprindeligt haft tre kamre, dækstenene er 
væk, men i et af kamrene har arkæologer fundet knoglerester af 18 
mennesker. 

Randstenene og dermed omridset af den aflange høj ses også tyde-
ligt, selv om de største af stenene er faretruende tæt på at falde i 
vandet (2019).

57. Åsø Strand. Hvor Åsøvej ender ved kysten på Åsø Strand, står 
borde og bænke og et toilet. Her lå i gamle dage en havn, som var 
anløbssted for fartøjer (paketter og dampere), som sejlede i rutefart 
med gods og passagerer op og ned langs Langelands kyst, videre ud 
i Det Sydfynske Øhav eller sågar til København.

Mange lokale bader ved Åsø Strand om sommeren. 

Følg en trampesti langs et hegn og en markvej frem til Korsebølle-
vej.  

58. Korsebølle. Hvor Korsebøllevej ender ved kysten, slutter etape 
6. 

To shelters af typen 
stenbider ved  
Pæregård Strand -  
til højre den ene set 
indefra. 

Kysten nord for Pæregård Strand.

Et typisk pumpehus syd for Korsebøllevej. 

Langdyssen ved Pæregård Strand ligger i et krat meget 
tæt på kysten. 
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