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Etape 1: Spodsbjerg-Østerskovvej (19 km) 

Hvis du har planer om at vandre hele Langeland rundt, er Spodsbjerg et 
godt sted at begynde. 

Går du sydpå, kan du gå på stranden det meste af vejen. Bølger og strøm 
har gennem århundreder gnavet og flyttet rundt på materialer, så kysten i 
dag er næsten retlinet med flade sand(bade)strande og stejle klinter.  

Du møder kun få forhindringer undervejs, men Tudserenden syd for Spods-
bjerg kan være vanskelig at krydse ved højvande, så hvis du ikke kan vade 
over, er det nok bedst at tage en omvej ind i landet. I det hele taget: Hvis 
store sten eller et vandløb spærrer stranden, kan du gå lidt tilbage og inde i 
landet finde en sti eller vej, som før eller siden bringer dig retur til kysten.    

Vi foreslår, at du tager en afstikker til Skovsgaard Gods med café, Kys Frø-
en-oplevelsescenter og museer. 

Praktisk at vide
Overnatning (campingpladser, teltpladser, shelters):
Spodsbjerg (3 campingpladser)
Kågårdsvej ved Skovsgaard (teltplads)
Østerskovvej ved Garnhuset (teltplads)
Anden overnatning: www.langeland.dk

Indkøb: Spodsbjerg. Lindelse. Humble 
Spisesteder: Spodsbjerg. Skovsgaard (i sommerhalvåret). Humble
 
Tallene i teksten refererer til kortet til venstre.

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.

PARKERING
Du kan parkere ved alle etapers start- og 
slutpunkt.

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

EN FODTUR LANGELAND RUNDT LANGS KYSTEN

Kysten syd for Spodsbjerg.
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Skilt ved Spodsbjerg Søndre Dige – adgang for-
budt!

Sti fra stranden til vejen Drejet. 

1. Færgelejet i Spodsbjerg. Øhavsstien mellem Lohals og Rudkø-
bing har en lille afstikker til Spodsbjerg. Afstikkeren slutter lige nord 
for færgelejet i Spodsbjerg, her er p-plads, og her begynder vores 
vandretur mod syd Langeland rundt.
 
Spodsbjerg er en hyggelig fisker/turistby med flere spisesteder, et 
badehotel, to campingpladser, gode badestrande og et stort som-
merhusområde. 

Gå sydpå fra p-pladsen, kryds opmarchbåsen mellem færge- 
lejet og færgens ventesal - her er tørvejr, læ og toiletter. Gå vest om 
fiskebutikken Kutterfisk, forbi fiskerihavnen og lodsstationen, en 
markant bygning med et stort glasparti mod Langelandsbælt. 

Lystbådehavnen Spodsbjerg Turistbådehavn har legeplads, grill og 
overdækket bord-bænkesæt. 

2. Sdr. Dige. Det ville være oplagt at fortsætte sydpå langs kysten 
på Spodsbjerg Søndre Dige, men ejerne af ejendommene langs di-
get har forbudt færdsel her, så gå i stedet ad Spodsbjergvej gennem 
byen og drej mod øst ad Skippervænget, som ender i en lille trappe 
ned til kysten. 

Gå videre ad stranden sydpå, nogle kampestenshøfder kommer på 
tværs, men kan mageligt forceres. Gå forbi det åbne fællesareal ved 
sommerhusområdet Spodsbjerg Drej.

3. Den sikre vej.  Gå ind i landet (mod vest) ad en græsklædt sti 
langs sommerhusområdets sydlige udkant, drej ind på Gyvelvæn-
get, som ender blindt ved grusvejen Drejet. (NB Drejet er navnet på 
tre lokaliteter i området: Et græsklædt fællesareal, et sommerhus-
område og denne smalle vej.)

Følg vejen Drejet ca. 1,5 km. Hvor Søvejen fører mod vest, fortsæt 
ligeud ca. 100 meter. Drej herefter mod øst ad Bar-
agervej og gå ca. 100 meter, følg Tværvej (ca. 100 meter) og Næb-
bevej til kysten (ca. 800 meter.)

Alternativ (stiplet streg på kortet): Følg kysten sydpå. Cirka 700 
meter nede ad kysten løber Tudserenden ud i Langelandsbælt, og 
udløbet kan være svært og risikabelt at krydse. Men har du mod 
på at smide bukserne, evt. svømme over eller uden om udløbet, 
fortsætter du på den anden side af renden mod syd forbi ejendom-
men Næbbevej 7 og følger Næbbevej, til du igen kan komme ned 
på stranden. 

Fiskekutter i Spodsbjerg.

Færgen fra Lolland på vej i havn i Spodsbjerg.
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Havgårdsvej følger kysten til KFUM og KFUKs sommer-
lejr.

Fladmose-Hellevad afløbet.

Toilet ved Kågårdsvej/Påøvej.

4. Næbbevej. Fortsæt langs kysten og Havgaard Skov. Hvis du bliver 
træt af at trave i det løse sand på stranden, så gå op på markvejen 
Havgårdsvej, som går parallelt med kysten frem til KFUM og KFUKs 
sommerlejr, som ligger for enden af vejen. Gå tilbage til stranden.

Ved Fladmose-Hellevad-afløbet, som afvander det tidligere 
vådområde Sylten, kan du gå nogle få meter ind i landet og finde 
broen, som krydser renden.

Ved Fuglsbølle Strand er der flere steder opsat bord-bænkesæt, og 
du kan følge en trampesti på en del af strækningen. 

5. Kildemosevej. Hvor Kildemosevej ender ved kysten står et par 
bord-bænkesæt. Der er toilet og plads til at parkere.
Gå videre ad stranden. 

Hvor Gillesbjergvej ender ved kysten, ligger et lille grønt område 
med støbt slæbested og et skur. Følg kysten videre mod syd til 
p-pladsen i svinget Kågårdsvej/Påøvej.

6. P-plads ved Kågårdsvej. Området ved p-pladsen er et yndet pic-
nicsted og en populær badestrand om sommeren. Her findes toilet/
affaldsskur og  bord-bænkesæt.  

Fortsæt sydpå ad stranden eller Påøvej – flere bord-bænkesæt og 
fin badestrand – eller besøg Skovsgaard Gods.

Høfder syd for Spodsbjerg.
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Konabbe Skov.  

Inskription: "TIL MINDE OM FRANSKE OG RUSSISKE 
KRIGSFANGER, SOM LANDEDE PAA PAAØ STRAND 4 
MAJ 1945"

Skovsgaard Gods. 

7. Tag en afstikker til Skovsgaard Gods (ca. 4 km i alt frem og 
tilbage). Følg Kågårdsvej mod vest (ved Kågården ligger en primitiv 
lejrplads), efter ca. 500 meter drej mod sydvest ind i Konabbe Skov 
og følg stien gennem skoven og markvejen  frem til godset.

Skovsgaard Gods ejes og drives økologisk af Danmarks Naturfond. 
Her er flere museer, især Tyendemuseet i kælderen under ho-
vedbygningen er spændende. ”Kys Frøen” er et oplevelsescenter 
for børnefamilier, som bl.a. kan udforske grøftekanten, lave vilde 
frikadeller af ukrudt og lære planterne, dyresporene og vandhullets 
væsner at kende.
 
I hovedbygningens stueetage vises ofte kunstudstillinger, og på 
førstesalen er der udstillinger om godsets historie. Af Skovsgaards 
samlede areal på 389 hektar er 253 udlagt som landbrug, der dyrkes 
uden brug af sprøjtemidler eller kunstgødning. Flere marker er 
permanent udlagt til overdrev og vedvarende græs, mens man på de 
dyrkede arealer bibeholder udyrkede bræmmer til gavn for insekt- 
og dyreliv.

Følg markvejen tilbage til skoven, drej mod syd og følg de gule pile 
over Påø Bæk, til toppen af Påø Bjerg (19 meter) og gå ad Påøvej 
tilbage til kysten. Bemærk mindestenen (8).
 

8. Mindesten. Hvor Påøvej drejer skarpt mod vest, står ca. 100 me-
ter fra kysten en sten til minde om 1500 russiske og franske krigs-
fanger og deres tyske vogtere. De var ombord på en kæmpestor 
flydedok, som strandede her på Påø Strand om eftermiddagen den 
4. maj 1945. 

De russiske fanger kom til Rudkøbing, franskmændene blev indkvar-
teret på Skovsgaard Gods, de menige fanger i laden, officererne i 
godsets hovedbygning. Den 5. maj – på befrielsesdagen – vajede 
Frankrigs trikolore sammen med Dannebrog på Skovsgaards flags-
tang.

Skovsgaard Gods. 
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Faldefærdigt skur - mon det står endnu?

Når du har studeret mindestenen, gå tilbage til kysten og kravl ned 
ad den lidt stejle skrænt (ler og store sten) til stranden. Følg vand-
kanten på sand/rullesten. 

Som på mange andre strækninger langs Langelands østkyst kantes 
kysten her af lerklinter, og flere steder truer store træer med at 
falde ud over kanten – imponerende med deres vidtforgrenede, 
fritskyllede rodnet. Baglandet er skiftevis mose og dyrkede marker.

9. Faldefærdigt skur, som dog har et tag (forår 2020)  

10. Smukt badehus. I den lille skov Eskebjerg Have ligger synligt fra 
stranden og for enden af en skovvej et privatejet, nysseligt, gam-
melt badehus med rødmalet bindingsværk, stråtag og en impone-
rende galvaniseret trappe. Offentligheden har ikke adgang til huset, 
men du må gerne tage en dukkert fra den lille sandbadestrand. 

Når Eskebjerg Have er passeret: Kig ind i landet til det hvidkalkede 
Hjortholm Gods, som ligger ca. en kilometer fra kysten.

Et par kilometer videre mod syd ligger ligger sommerhusområdet 
Bukkemose. Langs sommerhusområdet går fine stier, og her findes 
bord-bænkesæt, grillplads, parkering og legeplads. Ved sommerhus-
området er etableret en solid badebro, og for enden af Slåvænget 
ligger en offentlig toiletbygning og et slæbested med en handicap-
kran (til at løfte handicappede ned i en båd). 

11. Garnhuset ved Østerskov. Første etape af vandreturen Lange-
land rundt slutter, hvor Østerskovvej ender ved kysten. Her ligger et 
fint renoveret garnhus, et minde fra tiden mellem Første og Anden 
Verdenskrig, da der blev drevet fiskeri fra kysten her. I huset er du 
velkommen til at spise din madpakke, og plancher fortæller om 
datidens langelandske fiskerhuse og kystfiskeri.

Her ligger også - lige syd for enden af Østerskovvej - en primitiv lejr-
plads, som tilhører og vedligeholdes af ejerne af Østerskovvej 42.  

Meget fint badehus med en solid trappe til stranden.

Renoveret garnhus ved Østerskov/Bukkemose. Herinde 
må du gerne spise din madpakke.

Kysten syd for Skovsgaard. 
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