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Etape 5: Lindelse-Rudkøbing (14 km) 

Etape 5 følger de små landeveje fra Lindelse nordpå gennem Her-
slev og via Augløkkevej og Klæsøvej til jollehavnen ved Lindelse 
Nor.

Herefter går du langs Lindelse Nor til den næsten én kilometer 
lange dæmning ved Henninge Nor, som er inddæmmet og delvist 
tørlagt - en stor pumpestation vest for dæmningen er fortsat i brug.

Resten af etapen følger du vandreruten Øhavsstien forbi det vel-
holdte Faarevejle Gods og gennem Horsehave tilbage til kysten og 
Rudkøbing. 

Øhavsstien er en 220 kilometer lang vandrerute, som omkranser 
hele Det Sydfynske Øhav. Du kommer til at vandre på den igen på 
dele af etaperne 6, 7 og 10. 

Etape 5 slutter i Rudkøbing, Langelands hovedstad med mange mu-
ligheder for overnatning, shopping og spisning. Ved Langelandsbro-
en kan du følge stien rundt under broen, og du er klar til etape 6. 

Praktisk at vide
Overnatning (campingpladser, teltpladser, shelters):
Rudkøbing (campingplads, vandrerhjem)
Anden overnatning: www.langeland.dk

Indkøb: Lindelse. Rudkøbing
Spisesteder: Lindelse. Rudkøbing
 
Tallene i teksten refererer til kortet til venstre.

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

EN FODTUR LANGELAND RUNDT LANGS KYSTEN

Strandskader.

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 138 km  
10 etaper a 10-19 km
Kyst og geologi: Flade sand-
strande, rullesten, større sten. 
Hatbakker. Klinter. Nor.  
Kystnære skove.
Fugleliv: Havørne. Gæs. Ænder. 
Vadefugle. Fugletræk forår og 
efterår. Medbring kikkert.

Kultur: Havnebyer, jolle- 
havne, slæbesteder.  
Fyrtårne. Pumpehuse, dæm-
ninger, diger. Godser. Sommer-
huskolonier. 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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43. Lindelse. Etape 5 begynder ved Lindelse Kirke, 
en prægtig, højtliggende bygning, opført i ca. 1200. 

Følg Herslevvej nordpå til Herslev, drej mod vest ad Augløk-
kevej, til du når hovedvejen - Statenevej, hedder den her.

44. Dysse. Her ligger resterne af en dysse fra stenalderen. 
En planche fortæller om stendyssernes funktion som grav-
steder og beskriver, hvordan de oprindeligt har set ud.

Gå nordpå ad landevejen ca. 100 meter og gå mod øst ad 
Klæsøvej. 

45. Klæsø Havn. For enden af Klæsøvej ligger en lille jolle-
havn. Herfra fører trampesti mod nordvest rundt i vigen, 
hvor mange joller og skydepramme er trukket på land. Gå 
langs den stejle Højklint med nogle lidt ufremkommelige 
store sten. Kysten frem mod dæmningen ved Henninge Nor 
er i perioder fugtig med opskyllet tang og ålegræs, så du ri-
skerer en våd sok! Efter cirka en kilometer langs kysten fører 
en smal trampesti op på en dæmning. 

46. Dæmningen mellem det  tørlagte Henninge Nor og Lin-
delse Nor. Traveturen over dæmningen ender ved en trans-
formatorstation og et stort pumpehus, som fortsat afvander 
Henninge Nor. 

47. Berømt skilt. Her ved den vestlige ende af dæmningen 
står også et berømt skilt, som på tre sprog forkynder for 
dem, der kommer nordfra:  ”Her slutter Øhavsstien”. Men 
lad dig ikke forskrække: Det er lovligt at gå på dæmningen 
(som du jo netop har gjort!).

Men du er nu ganske rigtigt på Øhavsstien, den 220 km lan-
ge vandrerute, som fører hele vejen rundt om Det Sydfynske 
Øhav. Følg Øhavsstien nordpå til Faarevejle Gods.

Dysse fra stenalderen ved Augløkkevej.

Dæmningen mellem det tørlagte Henninge Nor 
og Lindelse Nor.

Her slutter Øhavsstien...

Lindelse Kirke.

Jollehavnen for enden af Klæsøvej.
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48. Faarevejle Gods. Faarevejle var omkring 1800 Lange-
lands største landbrugsbedrift. I dag omfatter godset 678 
hektar. Hovedbygningen er karakteriseret af svungne gavle, 
røde mure og et tårn med spir -  trods sine renæssancetræk 
er den opført i 1870'erne.

Fra Faarevejle: Følg Øhavsstien esten af vejen til Rudkø-
bin, den er fint skiltet: Først går du ca. 100 meter nordpå 
ad Faarevejle Allé, så ind gennem Horsehave, videre ad 
Kragholmvej og forbi Rudkøbing Rensningsanlæg til kysten. 
Herfra har du ca. en kilometer tilbage, før du via en lille 
sandstrand havner i Rudkøbing.

49. Rudkøbing. Følg Øhavsstien og havnefronten  - du pas-
serer hele fire havne: En færgehavn, en gammel trafikhavn, 
en fiskerihavn og en moderne lystbådehavn.

I Rudkøbing er der rige muligheder for både overnatning og 
indkøb i supermarkeder og specialbutikker. Her ligger Lange-
lands Museum og adskillige gallerier og restauranter. Øens 
turistinformation bor på Torvet.

50. Langelandsbroen. Når du når broen: Følg Øhavsstien, 
som fører dig langs brohovedet og ind under broen. Når du 
har gået hele vejen rundt under broen, er etape 5 slut.  

Faarevejle Gods.

Det maritime pakhus.

Den ottekantede kiosk og den gamle toldbod på trafikhavnen. 24-timers-uret på Rudkøbing Station (tidligere banegård).

Ventesalen ved Strynø-færgens leje

På Øhavsstien gennem Faarevejle Skov.

Rudkøbing Havn:


