Ø-rigeste fjord

– med flere nationale seværdigheder
I\ CCI i barn
Som
mange navne. Med sine 10 øer og
oui 11 bekendt
uei\eiiui har
Mai kært
udi
holme kaldes
Nakskov Fjord
holme
kaldes Nakskov
Fjord således for Danmarks ø-rigeste fjord.
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På Enehøjes højeste punkt, 16 m over havet, kan du se Peter Freuchens hvalkæbeportal.
Den ses også på afstand, når du sejler syd om øen.

Når du sejler på fjorden, kommer du tæt forbi flere
at øerne og oplever et varieret landskab med bugter,
vige, pynter og skovklædte næs. Området er på cirka
50 km². Det meste af fjorden er ret lavvandet, men
mange naturlige og gravede sejlrender gør fjorden
til et fint sejladsområde.
På vej ind i fjorden kan vi tydeligt på lang afstand
se den høje vestskrænt på fjordens største ø, Enehøje.
Vi sejler imidlertid til styrbord, hvor vi på afstand kan
se nogle huse, som næsten ser ud til at flyde på vandet.
De ligger på den lave og smalle krumodde Albuen, der
har fat i Lolland 6 km længere inde. På Albuen er der
altid ledige bådpladser ved broerne i den naturskabte
Albuehavn - og det er gratis. Havnen har været
brugt gennem århundreder, først ved middelalderens
sildemarkeder, senere som flådebase og til sidst af lodser,
fiskere og lystsejlere. Albuen anløbes bedst ved at følge
de to over-ét-mærker på vestenden af Langø. Længere
inde ses en smal gravet sejlrende. Ved normal vandstand
kan skibe med dybgang op til 1,60 meter nemt anløbe
Albuen. Før og efter sejlrenden er der masser af vand.
På Albuen er der ingen luksus, men der venter den
besøgende et unikt kulturmiljø og en stor naturoplevelse.
Læg blandt andet mærke til lyset, der er helt specielt,
når man er omgivet af lavt vand mod syd og øst og
dybt mørkeblåt vand mod nord og vest.
Fra Albuen kan du se over til Langø, som både er
navnet på den tidligere ø og den lille fiskerlandsby. Her
er ikke mindre end 2 havne ved siden af hinanden. Den
ældste er Lollands største fiskerihavn, selvom der ikke
er så mange fiskere tilbage. Ved siden af denne havn
ligger lystbådehavnen med gæstepladser. I Langø finder
du de fleste moderne bekvemmeligheder. På havnen

Ved Langøs lille kirke ses klokketårnet, lavet af den lokale bådebygger og formet som et sømærke.
Herfra er den en fin udsigt.

Her må du færdes
De centrale dele af
Albuen ejes af Naturstyrelsen, så du må
færdes overalt. Der
er informationsskilte om områdets
seværdigheder og en
åben udstilling i den
gamle militære kystudkig længst mod
vest.
Den største
seværdighed
Er de lave volde efter
boderne fra et
større sildemarked i
middelalderen. Det er
formentlig det eneste
sted i verden, at man
kan se de tydelige
spor efter 80-100
sildeboder.
Du kan også se
Julemandens Hul på
Albuen.
Sjældne bestande
I forsommeren høres
især om aftenen et
voldsomt kor fra
østdanmarks største
bestand af den
sjældne, Strandtudse.
Flora
Midt på sommeren
kan du dufte de
blomstrende gule
Snerre.

kan du købe mad og friskfangede fisk. I byen finder
du også en dygtig smed, hvis motoren giver problemer
eller marineservice med blokke, skruer, tovværk mm.
Når du er i Langø, så bør du gå en tur mellem
stejlepladser og gamle fiskerhuse og besøge den lille
kirke, hvorfra der er en fin udsigt over kystlagunen,
Søndernor. Ude ad Stendyssevej ligger en fin højtplaceret
dysse med en fremragende udsigt over fjorden.

Gode ankerpladser i læ af Enehøje
I Nakskov Fjord er der også mange gode ankerpladser,
hvor man kan finde læ for vind og bølger. De mest
benyttede er på vest- eller østsiden af den store ø,
Enehøje. På vestsiden sejles ad en dyb naturlig
nordsydgående rende parallelt med øen. Hvis du
kommer i højsæsonen, så ligger der ofte en masse lokale
skibe, hvorfra der bades på den skønne sandstrand.
Renden besejles lettest fra syd. Der er ingen sten, så
det er relativt nemt.
På østsiden af Enehøje er der også en god ankerplads
ud for det lille hus tæt på vandet. Du kan se ind til
en mole med en bro. Der er 1,6 meter vand inde ved
broen, men der er dårligt plads til både, da ejerne og
fjordens turbåde har fortrinsret til pladserne. Du er
dog velkommen til at sejle ind i jolle og ligge den i en
krog ved broen.

På opdagelse mellem kronhjorte
Enehøje, der ejes Naturstyrelsen er absolut et besøg
værd. Du må færdes overalt, dog ikke ved bygningerne,
som er privatejede, og på nordspidsen i fuglenes yngletid.
Øen er efter lollandske forhold næsten et bjerg. På det
højeste punkt 16 meter over havet ses hvalkæbeportalen,
der er rejst af den berømte grøndlandsfarer, Peter
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Inden du besøger
Læs mere om
området på:
nakskovfjord.dk

Mellem de to flankemure, som gik helt ud i vandet, lå Danmarks første orlovsværft.

Freuchen. Herfra og mange andre steder på øen er der
en fantastisk udsigt over Nakskov Fjord. Undervejs
rundt i det varierede landskab med bløde bakker,
småskove, levende hegn og søer, kan du opleve en
spændende natur. Hvis du er heldig, så kommer et af
øens flotte dådyr spankulerende forbi med højt hævet
gevir.
Fra Enehøje anbefaler vi den flotte sejltur ad den
naturlige sejrende forbi Rommerholm med fjordens
skarvkoloni og mellem Slotø og Vejlø på vej ind til
Nakskov. På søkortet ser det måske lidt svært ud, men
der masser af vand til siderne og mærkerne står ret
tæt, hvor der er behov for det. Det er også værd at
bemærke, at der kun er få større sten i Nakskov Fjord.
Dvs. man kan godt gå på grund, men de store skader
er meget sjældne. De lokale sejlere nævner, at man
skal respektere bagbordsmærket syd for Rommerholm
på grund af en stor sten, og holde afstand til pynten,
Skaldehoved længere inde ad renden.

Det gamle skibsværft og borgen
På vej ind gennem fjorden kan du lægge til ved broen
på Slotø. Du finder mest vand på vestsiden.. Der
tillades anløb af kortere varighed. Få meter fra broen
ligger ruinen, Engelsborg. Der er informationsskilte
på øen, men vi kan kort fortælle, at den er opført i

Langø har en fint bevaret kulturmiljø, ikke mindst i den gamle fiskerihavn.
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Under de enkelte
lokaliteter findes kort
lige til at printe ud. Du
kan også downloade
app’en ”Det Naturlige
Lolland”, som kører
på dansk, engelsk
eller tysk. Gør det
hjemmefra, for den er
stor. Under kategorien
Naturpark Nakskov
Fjord og kystområder
finder du en masse
information og forslag
til ture i området,
hvor du guides rundt
med kort og gps. Til
sejlsæsonen 2015
udvides app’en
med Havneguiden,
Kajakguiden og
Lystfiskerguiden.

Fjordens største ø
Enehøje er 2,8 km
lang, 0,8 km bred og
fylder cirka 1 km².
Sammen med
Albuetangen danner
øen ved vestenvind
en naturlig barriere
mod de store bølger
fra Langelandsbæltet.
Dette giver et roligt og
trygt sejlområde.

Fisk i fjorden
I Nakskov Fjord findes
en stor bestand af
brakvandsaborrer.
Dette får især forår og
efterår lystfiskere til
at valfarte til området.
Om sommeren
holder aborrene
til på Nakskov
Fjord, så der er god
mulighed for at nyde
nyfangede aborrer
til aftensmaden. De
fanges bedst på små
blink og spinnere.

1509. Det er en unik kombination af en borg og et
gammelt orlovsværft, hvor der af to omgange blev
bygget krigsskibe til den danske flåde. Stedet menes
at være Nordeuropas eneste bevarede orlovsværft fra
middelalderen.
Du kan også besøge den grønne ø, Vejlø på den anden
side af sejlrenden. Det skal dog bemærkes, at der kun er
1,4 m vand ved brohovedet. Øen kaldes med rette for
fjordens bedste fugleø, idet der på nordspidsen yngler
vandfugle i hundredvis. Du kan blandt andet opleve
de flotte klyder med krumme næb.
Længere inde i fjorden finder du Nakskov Fjords
største lystbådehavn på Hestehovedet. Det er en stor
havn med god plads. De grønne mærker viser, hvor

Hestehovedet Lystbådehavn med restaurant, campingplads og børnevenlig badestrand
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Bag ruinen ligger en lav bakke. Her kan man komme lidt op og nyde udsigten over området.

der er ledige gæstepladser. Hestehovedet er et rigtigt
hyggeligt sted. Der er moderne faciliteter i havnen, gode
muligheder for en lille vandretur, kiosk, restaurant,
og for de badeglade findes en af Danmarks længste
badebroer ved den nærliggende lave sandstand. Det er
herfra, at der hver sommer måles Danmarks varmeste
badevandstemperatur.

På bytur i Nakskov
Har du mere lyst til bylivet, så kan du sejle videre
ind til Nakskov Havn. På nordsiden af havnen er
der gæstepladser langs kajen. Havnen er en driftig
erhvervshavn, så der er masser at kigge på. Der er også
lidt støj fra den nærliggende vej, men som kompensation

Nakskov Fjord er
en Naturpark
Området rummer
flere nationale
seværdigheder, et
unikt kulturmiljø
og året rundt er
der rastende og
ynglende vandfugle
i tusindtal. Dette er
også årsagen til, at
fjorden er et beskyttet
Natura 2000 område.
Året rundt kan du
opleve knopsvaner i
tusindvis. Derfor er
naturparkens logo en
knopsvane.

Den flotte havneby, Nakskov byder velkommen med den gamle toldbod og den lange havnebygning

for dette kan man opleve de gamle købmandsstræder
med bindingsværkshuse på vej ned mod havnen og få
hundrede meter væk findes byens gågade med en masse
butikker. På torvet finder du områdets turistbureau,
hvor det venlige personale står parat. For sejlere kan det
også være en fin oplevelse at opleve Nakskov Fjord med
Postbåden, som afgår fra Nakskov Havn hver morgen.
Fyldt med indtryk fra et spændende område af
Danmark kan du tage den snorlige gravede sejlrende
ud af Nakskov Fjord, eller sejle ruten omvendt, hvis
det passer bedre med vejr og vind.
I åbent farvand er der kun få timers sejlads til
Smålandsvandet eller Det Sydfynske Øhav, hvor nye
oplevelser venter.

Postbåden sejler hvert år tusindvis af sommergæster rundt på Nakskov Fjord.
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