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Velkommen til 
Lodshusstien

Signaturforklaring
 O�entlig vej
 Skov
 Sø
 Strand
 Klit
 Bebyggelse
 Bygning
 Afmærket rute
 Infotavle
 Bænk
 Lejrplads
 Mindesmærke
 Toilet
 Parkeringsplads
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Kobækvej

Vasebro

YDERFJORD INDERFJORD
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Skælskør lystskov
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Ruten er 7 km lang.

Turen begynder ved Vestergade 1, som er en 
fredet, tidligere dampmølle fra 1853. Første del 
af turen er et gadeforløb med mange fredede 
bygninger. 

Hvor Møllebakken danner en blød venstre kurve, 
skal du dreje til højre ad Lodshusstien.  Efter et 
par hundrede meter fører en lille sti til venstre 
til den fredede udsigtshøj Møllebakken, der 
ligger 27 meter over havets overflade. I klart 
vejr er der en fantastisk udsigt herfra. Solned-
gangen fra dette sted er fortryllende.

Nu går Lodshusstien ned ad bakke gennem 
Skælskør Frugtplantage. Efter buske og træer 
med ribs, solbær og kirsebær kommer et stykke 
med marker på begge sider. 

Stien forsætter på en dæmning gennem et 
smukt strandområde med ungkvæg og et 
eldorado af fugle. Fiskehejren står ofte på lur 
efter føde nede ved vandkanten.

Området langs yderfjorden er en del af et større 
EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsar-områ-
de, der er beskyttelse af vådområder af interna-
tional betydning – især for vandfugle. 

Velkommen til 
Lodshusstien

Ved de offentlige toiletter er der indretttet en 
lejrplads med tre sheltere og én forsamlings-
hytte. Der kan laves bål på pladsen. Herfra kan 
du komme ned til den lille havn ved Vasebro.

Nord herfor er den offentlige skov Kobæk Skov 
med flere stier og pladser.

Fra krydset ved Lodshusvej forsætter stien med 
skoven på højre hånd og en hvidtjørnelund ved 
den tidligere bolig for lodsen, Lodshuset, på 
venstre hånd. Stien følger herefter på højre hånd 
stenalderkysten, som går parallelt med Kobæk 
Strand. 

Lige efter bakken er der et kig ud over stran-
denge med strandsøer og vandhuller. Her kan du 
skyde genvej til stranden og følge den. 

Stien munder ud i Kobækvej, hvor en afstikker til 
venstre fører til en ren, børnevenlig strand med 
Blå Flag. Du kan også følge vejen tilbage til byen 
med skoven på højre hånd og det handicapven-
lige udsigtstårn på venstre. 

Hunde skal være i snor
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