Ø-riget

VELKOMMEN TIL ”Ø-RIGET”
Du læser den tredje folder i en serie på ti, der tager dig med på udflugt i noget af Danmarks
smukkeste natur. Du finder ideer til alle årstider. På de to kort finder du forslag til ture og udflugtsmål, hvor alle kan være med. Rigtig god tur!
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BIOSFÆRE-RIGET
Det mønske ø-rige har et samlet areal på 231 km2
og er forbundet med broer, dæmninger og færger,
der gør det oplagt at besøge området uden bil.

PÅ TUR
Ø-riget omkring Møn har bestået af flere øer og
halvøer, end de gør i dag. Når du kører rundt i
området kan du flere steder kigge ud over store
flade områder. Mange af disse har på et tidspunkt
været enten hav eller moseområder.

Turen starter og slutter ved Bogø havn, her kan
du se til Falster og tage en lur i shelteren. Du kan
sejle med Færgen IDA fra maj til oktober.
God tur!

OPLEV Ø-RIGET
Du kan opleve området til fods ved at følge Camønoen, der er en 175 km lang vandrerute. Ruten
tager dig gennem Møn, Nyord og Bogø samt
noget af landets smukkeste natur.

Bogø havn blev anlagt i 1943 med færgen
til Stubbekøbing, dette skete samtidig med
indvielsen af Dronning Alexandrines Bro fra
Møn til Sjælland og dæmningen til Møn.

Husk at benytte dig af de skiltede Panorama
cykelruter, så du ikke forstyrrer naturen.

Farødæmningen stod færdig i 1979 og blev
blandt andet bygget for at lette arbejdet med
etableringen af Farøbroerne.

Hvis du vil opleve ø-riget fra vandsiden, kan du
selv sejle de 80 km rundt fra havn til havn eller
benytte dig af de fire færger, der tager dig rundt
i farvandet.
BOGØ OG FARØ
Bogø er forbundet med Møn og Farø med
dæmninger, mens Farø er forbundet til
Sjælland og Falster med Farøbroerne. Øerne
ligger vest for Møn.
Mens Farø er stort set ubeboet, med fin natur
og gode muligheder for at udnytte vinden
på vandet til kitesurfing, har Bogø et rigt liv
omkring havnen og byen.
På Bogø finder du øens kirke fra middelalderen, den hollandske kornmølle fra 1852 og
den tidligere navigationsskole fra 1866.
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På turen på Bogø (1) kommer du forbi den smukke gamle kornmølle, hvorfra du kan se udover øen
Bogø, og tage et hvil på den fine Camøno-bænk.
Videre på din vej kan du se Bogø Kost- og idrætsefterskole.
Når du går rundt på Bogø, kan du næsten hele tiden
se vand. Har du lyst, er der mange små stier, du kan
udforske, der fører dig til nye fantastiske udsigter.

Biosfæreområdet udgøres af 13 øer, hvor en del er
fredede og derfor ikke må besøges.

Du kan tage på cykeltur og opleve ø-riget fra
alle sider, lige fra den relativt flade vestlige
del af øen til det mere bakkede område på
Høje Møn.
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• der er 6 havne i ø-riget udover færgepladsen ved Lindholm.
• biosfære Møn området består af 13 øer
og har en størrelse på 450 km2.
• biosfære Møn har en kystlinje på hele
185 km.
• I gamle dage blev man fragtet til Nyord
med pram fra Ulvshale.
• Farø var en ø, indtil man begyndte
byggeriet af Farø broerne.

Mere viden om Ø-riget
På blåeventyr.dk kan du få ideer til
vandoplevelser mellem øerne.

Året rundt med
Ø-riget

Du kan købe kortet til Camøno ruten bl.a.
på Møns museum ved Mølleporten.

Tag på opdagelse i ø-riget hele året.

VINTER
Gå tur i skovene, hvor det åbne landskab afslører gravhøje og kig til vandet mange steder.

SOMMER
Lej en kajak og ro stille rundt i det lave vand
i Stege Nor.

Find de høje punkter i landskabet, kig ud over
landskabet og stjernehimlen fx ved Klekkendehøj på Vestmøn (2).

Tag med færgen Discovery ud for at se Møns
klint fra havsiden.

Tag til Nyord (4) og kig på fuglene på træk.

Tag med Postbåden Røret eller Færgen Møn
og se Møn, Nyord, Lindholm og Sydsjælland
fra vandet.

• det højeste punkt på Møn ligger 143
m over havet, og det laveste tørre
område ligger 2,5 meter under havets
overflade.

FORÅR
Gå hele eller dele af Camønoen, der kan
deles op i 9 etaper.

EFTERÅR
Tag med Færgen IDA i uge 42 på pirattogt
mellem Bogø (1) og Stubbekøbing.

• allerede i 1864 blev der foreslået
at skabe en fast forbindelse mellem
Falster, Farø, Bogø, Møn og resten af
Sjælland.

Gå tur i Hegnede Bakke (3) ved solnedgang.

Tag til Farø på en blæsende dag og se kitesurferne suse over vandet.

• Møn er blevet større på grund af menneskeskabte inddæmninger og naturlig
landhævning.

• der findes mange virksomheder i
Biosfæreområdet, der kan få dig på
vandet, så du kan opleve ø-riget fra
vandsiden (se mere på blåeventyr.dk).

Besøg en havn og se bådene komme tilbage
i vandet.

Gå tur langs kysten, der er i evig forandring.

Lej en jolle/robåd/kajak hos moenbaadene.dk
i Stege havn.
Du kan læse mere om historien om tilblivelsen
af dæmningerne på blandt andet bogø.eu.
På historiskatlas.dk kan du finde gamle kort,
der viser, hvordan området har forandret sig
gennem de seneste 200 år.
Se mere om færgerne på:
• sejlkutteren-Discovery.dk
• bogoe-stubbekoebing.dk
• faergenmoen.dk
• Nyord.nu
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VIDSTE DU, AT:

Find flere spændende turforslag i
samme serie:
• Unikke Møn
• Urørt skov, mosekonen og vilde heste

Hvad er Møn UNESCO Biosfæreområde (Møn UBO)?
FN har dannet organisationen UNESCO for at sikre
og formidle vores fælles kultur- og naturarv. Et
verdensomspændende samarbejde mellem videnskaben,
lande og lokale ildsjæle hjælper UNESCOs forskellige
programmer med at bevare unikke steder.

Målet med Møn UBO er at bevare øens unikke natur og
støtte op omkring lokalbefolkningens ønsker om at leve et
liv i samspil med naturen. I 2017 blev Møn og de omkringliggende øer samt vandområder udpeget som det første
danske UNESCO biosfæreområde. Biosfæren er summen
af alle levende organismer på jorden og deres levesteder.

• Ø-riget
• Under stenene
• Leg i naturen
• Spis vildt
• Som en fisk i vandet
• Gemte levesteder i byen og
udeskole i naturen
• Dark Sky

vordingborg.dk/biosfære

• Vilde bier

Sæløer

På Nyord har Fugleværnsfonden
opstillet et udkigstårn, så du kan se
Nyords utrolige landskab fra oven.
Herfra kan du nyde fuglene - både
de ynglende, og når de er på træk.
Der er flere muligheder for gåture i
området ved Nyord by.

HEGNEDE BAKKE (3)
I Hegnede Skov ligger Hegnede Bakke. Parker på
Toftevej og gå gennem skoven. Skoven åbner sig på
toppen af Hegnede Bakke, der også er en del af
Camønoen. Her kan du opleve en fantastisk udsigt ud
over Stege Bugt.
Du kan også nyde skoven, og gå på opdagelse efter
spiselige planter, se mere på parkeringspladsen.
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NYORD UDKIGSTÅRN (4)
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KLEKKENDE HØJ (2)
Discovery
Fra parkeringspladsen ved Klekkende Høj har du udsigt over den
tørlagte Røddinge– og Askeby Sø, her finder du et af det laveste
tørre område på Møn på 1,5 meter under havets overflade. Når du
følger ruten fra Klekkende Høj og nord på, kommer du gennem
Kostervig, hvor det laveste tørre område på Møn på 2,5 m under
havets overflade ligger.
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BOGØ MØLLE, BY OG HAVN (1)
Parker på Bogø Havn kryds Grønsundvej og gå mod Møllen.
Der er mange små veje og stier i området, hvis du får lyst til
en smuttur. Øst for Møllen er det sommerhuse, og vest samt
nord for Møllen er der almindelig beboelse og med udsigt til
vandet, næsten alle steder.
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Den gamle kornmølle på Bogø er bygget i 1852 og benyttes i
dag til diverse markeder fx til jul. Den har været under
renovering i de senere år. Ved Møllen finder du også en af de
karakteristiske Camønobænke.
God fornøjelse
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Pas godt på naturen, når du er ude i den - "Sporløs Færd"
Hvis vi alle er opmærksomme på at ”færdes sporløst” i
naturen, så passer vi også godt på naturen og hinanden.
Tag fx dit affald med dig i en pose, støj ikke for meget, og skal
du benytte naturen til toilet, grav et hul og dæk det godt til
igen.
Find ud af, hvor du må gå, sove og tænde bål. Respekter
private områder, hvor man normalt ikke må færdes.
Kig her og bliv klogere på det hele: visitmoen.dk/sporloesfaerd.
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Møllevænget

