VELKOMMEN TIL
SPORENE PÅ KØNG SOGNS NATURSTI
Køng Sogns Natursti er 7 forskellige ruter over Avnø og
Svinø. Alle har de udgangspunkt i Avnø Naturcenter ,
hvor der er gode parkeringsmuligheder. De syv ruter varierer fra ca. 2,5 til ca. 15 km. Visse af ruterne er åbne for
ridning, se mere herom ved Avnø Naturcenter.
Halvøen Svinø har engang været en ø, men er ved naturlig materialevandring blevet landfast med Sjælland.
Navnet har formentlig rod i marsvine-fangsten for et par
århundreder siden.
Avnø, hvor Flyverskolen lå indtil 1993, var også en ﬂad,
delvist oversvømmet ø, men er i 1930 inddæmmet, afdrænet og gjort landfast med Svinø. Det store afvandingsprojekt omfattede i alt 2000 ha på begge sider af
Næstved-Vordingborg-landevejen.
Den tidligere ﬂyverskole er nu naturskole, og i skolens
forhal og tårn (som altid er åbne) kan man orientere sig
om Avnøs historie og natur.
På de to spor over Avnø - blåt og rødt - får man et godt
indtryk af engarealernes og strandens ﬂora og fauna,
ligesom man fra kysten (eller fra tårnet) kan se sæler på
stenene i Avnø Fjord.
Følger man de øvrige spor ind over Svinø, kommer man
forbi Avnøgård og politiskolen. I skoven kan man se og
høre en stor rågekoloni. Bemærk, at der ikke er adgang
til Avnøgårds og politiskolens område. Videre går turen
forbi pumpestationen fra 1930 , der holder det lave
bagland afvandet. Før den var hele det lave område fra
kysten ved pumpestationen og tre kilometer ind i landet
oversvømmet, deraf navnet Svinø Nor. Turen går videre
ad Flyvervej, hvor der på højre side må luftes hunde
uden snor. Videre ind over Noret  får man et ﬂot indtryk
af det lave, afdrænede område. Her er landbrugsdrift
ikke længere særlig rentabel, og landmændene har i
stadig større grad søgt at lade den oprindelige natur
genopstå. Her er et rigt dyre- og fugleliv, bla. en
stor bestand af råvildt. Det er derfor vigtigt, at alle
hunde altid føres i snor. I de mange små vandhuller
kan man være heldig at se eller høre klokkefrøen, viber,
strandskader, agerhøns og mange andre fugle yngler
her, ligesom havørnene ofte ses over egnen. Midt på
strækningen gennem Noret, hvor sporene deler sig, kan

man læse om netop denne del af Svinø, ligesom der lidt
længere fremme er en rasteplads , hvor man kan nyde
madpakken, naturen og fuglesangen. Man kan vælge at
fortsætte ad lilla eller turkis spor mod Køng Overdrev eller
Kostræde Banker, der er en tydeligt afgrænset morænebakke af grus og ler fra sidste istid (ca. 10.000 f. Kr.).
Fortsætter man i stedet ad grønt spor mod nordvest og
vest, kommer man efter 3-4 kilometer til Svinøvester og
gravhøjen Måneshøj . Denne store markante 5.200 år
gamle gravsætning er på foranledning af de lokale landmænd restaureret i 2004 i samarbejde med Nationalmuseet og er nu åben for offentligheden. I Svinøvester kan
man fortsætte nogle hundrede meter mod nord og komme
ud til Nørrestrand på det smukke kystområde ved Dybsø
Fjord med udsigt til Dybsø mod nordvest og Vejlø mod
nord. Går man tilbage gennem Svinøvester, kommer man
ud til Dybsøvejen. Sporet følger denne til Svinø by, hvor
man kan nyde Svinø Kirke. Den er bygget for lokalt indsamlede midler år 1900, men i gammel landsbystil. På
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kirkens nordside ﬁndes en mindelund med gravminder
for allierede ﬂyvere, der blev skudt ned på Svinø under
2. verdenskrig. Videre går sporet ad Avnøvej tilbage til
Flyvervej og retur til Avnø.
Vælger man fra Avnø at følge det brune spor ud forbi
pumpestationen, kan man følge kystskrænten langs
Muldvig. Omtrent 500 meter fra pumpestationen er opstillet en informationstavle, ligesom der er rasteplads
med bord og bænke  på skræntens højeste punkt,
hvorfra der er en vid udsigt over Avnø Fjord og over det
bagved liggende landskab. Videre går turen ad Fjordgårdsvej og forbi Fjordgården . Her kan man på få
meters afstand opleve vildsvineopdræt på friland. Husk:
hold afstand – og undlad at fodre svinene!
Fra Fjordgårdsvej går sporet ad Hanebjergvej til Koholtevej, der krydser Fuglebækken – en anden afvandingskanal fra 1930. Kort efter Fuglebækken ender brunt spor
– men herfra fortsætter Nortrail, et (kommende) internationalt vandrestisystem ”Nordsøen rundt”.
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Sukkerroer
Anvendes til sukkerfremstilling.
Storstrøms amt
har, pga. den
gode jord, Danmarks største produktion af
sukkerroer.

Frørgræs
Anvendes til græsfrø. Danmark er verdens største producent af græsfrø
til plæner, parker,
golfbaner mv.

Hvede
Verdens vigtigste kornsort. De unge hvedeplanter er lette at kende
på deres grågrønne
farve. Anvendes til mel
og husdyrfoder.

Byg
Ligesom hvede Danmarks vigtigste kornsort.
Der dyrkes to typer: Foderbyg, anvendes til husdyrfoder. Maltbyg, anvendes til øl. Byg kendes
på sine lange “hår”.

Havre
Dyrkes til havregryn, müesli og
hestefoder.

Raps
Op til to meter høj,
kraftig plante med karakteristiske gule blomster. Af frøene presses
olie, der anvendes
som spiseolie, i farveog lakproduktion og
som brændstof.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er velkommen hos de private lodsejere.
Hunde skal føres i snor. Fodring af husdyr og
HUND I SNOR
vilde dyr, ﬁskeri og henkastning af affald er
strengt forbudt. Færdsel sker på eget ansvar. Barnevogn og
kørestol i begrænset omfang. Færdsel med cykler og knallerter er ikke tilladt. Ridning: Se opslag på Avnø Naturcenter.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Amtsrådsforeningen · Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening · Friluftsrådet · Landbrugsraadet
Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet
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Avnø ﬁndes fra Næstved-Vordingborg-landevejen (rute
22), hvor der i Sallerup (9 km nord for Vordingborg, 18 km
syd for Næstved) er afvisning til Svinø og Avnø. Offentlig
transport kører ikke længere end til Sallerup, de sidste treﬁre kilometer må tilbagelægges til fods. Den grønne ﬁrkant
viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.

SPØRG LODSEJERNE
Lodsejerne fortæller gerne om, hvad der sker på sporene
lige nu. Du er velkommen til at kontakte:
Naturcenter Avnø, naturvejleder Kari Hald, tlf. 55 36 63 46,
www.avnoe.dk
Gårdejer Peter Christensen, Kornhøjvej 2, tlf. 23 93 17 07.
Gårdejer Klaus Larsen, Koholtegård, tlf. 20 83 67 96,
larsen@mato-hunger.dk

BESØG LANDMÆNDENE
Besøgslandbrug, kvæg og heste:
Søren Madsen, tlf. 20 64 99 64.
Besøgslandbrug, kvæg:
Peter Søgaard, tlf. 40 97 96 37.

Levende hegn
Skrænt
Jernbane
Vej
Henvisning til forklaring
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