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Stevns klint fra søsiden. 

Kystbeskrivelse og vejledning for havkajakroere.

redigering og (c): Jens Viggo Moesmand, Havkajak Stevns, aug 2016 (v.1)
foto: Jens Viggo Moesmand; kort: (c) Geokortet Danmark Pro v2 Marinetorvet, Geodatastyrelsen K25T_2016, Openstreetmap m.fl.

Alle oplysninger gives efter bedste evne uden garantier af nogen art. 
Se altid på en vejrudsigt, før du tager ud og vær opmærksom på, at der ikke er mobiltelefondækning ved klinten
Du er selv ansvarlig for din forberedelse og dine beslutninger!

Benyt vores hjemmeside til at orientere dig om kysten.

Havkajak Stevns,
Fiskerihavnen 2,
4673 Rødvig
www.havkajakstevns.dk

Sikkerhedsinstruks for Stevns klint
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Sikkerhed ved Stevns klint.

Sikkerhedsforudsætninger
Ved flere kystafsnit er det ikke muligt at komme i land. Evne til at komme tilbage i kajakken efter en kæntring er 
derfor nødvendig.

Der kan ikke forventes mobiltelefondækning ved Stevns klint - hverken på vandet, på forstranden eller (mod nord) 
oven for klinten. Alternativer skal derfor overvejes. 

Lokalt kan kajakroere ses fra dele af trampestien. Det meste af året er stien imidlertid tom, og over store stræk-
ninger er der ikke udsyn over havet fra stien. Enten fordi der er bevoksning mellem sti og hav, eller fordi stien er 
ført langt ind i land.

Der falder undertiden sten fra klintens udhæng ligesom der er mulighed for større skred. Der skal derfor udvises 
opmærksomhed ved ophold på stranden, især men ikke kun ved udhæng.

Længste rodistance mellem tilkørselsmuligheder i land (Boesdal-Sigerslev kridtbrud) er ca. 10 km.

Længste rodistance mellem landgangsmuligheder er 1 km.

I land på kysten ved Stevns klint
Strandlinien skifter ved klinten mellem

• Sand / grus,
• Flad strand med rullesten,
• Stejl strand med rullesten,
• Kalkstens blokke og 
• Kridtvæg

Anvend vor billedgennemgang af klintens kystlinie til at orientere dig forinden. 

Gennemgangen kan findes på www.havkajakstevns.dk eller på https://flic.kr/s/aHskGhBRPT

Landgang på rullesten kan være besværlig, fordi man ikke kan stå fast i strandkanten, men trækkes ud af bølger.

Klinten vender mod åbent hav, og strande med rullesten ændrer udseende, når det er hårdt vejr. Alle illustrationer 
er derfor øjebliksbilleder.

Vandstanden betyder også meget for strandprofilen i vandkanten.

Landgang på kridtstens blokke bør ikke være nødvendig og kan være umulig.

Under alle omstændigheder kan landgang med lokal pålandsvind være en udfordring, da kysten ikke lokalt har 
meget læ fra væsentlige udspring eller områder med store sten.

Kalkstensblokke 
efter et  
gammelt  
klinteskred  
nord for  
Højerup.
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Afsnit uden landgangsmulighed
Vejret tillader ikke altid landgang på forstranden. Ved f.x. Højerup kirke kan det være umuligt. Andre steder (illu-
streret med krovigen ved Rødvig) kan man skylle i land.

På grund af manglende forstrand er det vanskeligt / ikke muligt at gå i land 
• Mellem Boesdal og Stevnsfortet
• Mellem Stevnsfortet og Harvig
• Mellem Harvig og Højerup
• Mellem Storedal og pieren ved Mandehoved
• Mellem pieren ved Mandehoved og Holtug kridtbrud

Ind i land med kajakken.

1. Hvis du skal væk fra vandet, og have din kajak med, er der mellem havnene i Rødvig og Bøgeskoven et 
begrænset antal muligheder for tilkørsel i land

• Rødvig
• Boesdal
• Ved Sigerslev kridtbruds pier
• Holtug kridtbrud
• Bøgeskov fiskerihavn

2. Hvis du blot skal op fra kysten er der offentlig trappe / adgang ved
• Højerup kirke og
• Kulsti rende (Trampestien)

3. og private stiger ved
• Harvig samt
• nord for Holtug kridtbrud ved Vejs ende

Vejret
Vi anbefaler vejrcheck på forsvarets vejrside: ”https://app.fcoo.dk/ifm-maps/denmark/”  og på DMI ”http://
www.dmi.dk/vejr/til-lands/vejrkort/”

I kajaksammenhæng er det vind fra øst og sydøst, der giver udfordringer. Særlig opmærksomhed skal udvises 
mellem Boesdal og Stevnsfortet, hvor refleksbølger kan skabe et meget levende vand. 

Mandehoved giver god læ for sydlige vinde, så havet kan skifte karakter, når pynten passeres- En tur mellem Bø-
geskoven og Holtug kridtbrud kan være mulig, samtidig med at en tur syd for Mandehoved kan være krævende.- 

Bugten syd for Rødvig tilbyder ved hård østenvind fremragende muligheder for surf! En langstrakt, flad sandbund 
ind mod stranden skaber en kæde af mange, brækkende bølger.

Pålandsvind,  
dvs østenvind, 
på stranden neden 
for den gamle kirke i 
Højerup  

Bølger i Krovigen øst for Rødvig
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På tur ved Stevns

For Havkajak Stevns begynder det lokale farvand ved Lund i syd og slutter ved Tryggevælde å’s udløb gennem 
slusen efter Prambroen mod nord.

Midt i dette ligger Stevns’ klint, der strækker sig ca. 18 km fra Rødvig havn til Bøgeskov havn og har varierende 
grad af tilgængelighed. 

Lund - Rødvig
I Lund er der en god landeplads i bunden af havnen og gode opholdsmuligheder til 
en frokostpause. Der er også et velholdt toilet.

Nord for Lund, ved Kobbelskovvej / Højstrup feriekoloni (der nu er brændt ned til 
grunden) er der igen god adgang fra land og vand med mulighed for at køre tæt på 
stranden. 

Fællesskov rev er  rigt på sten i kajakdybde, men let passabel. 

Revet giver god læ og stille vand, selv ved hård vind. Der er gode opholdsmulighe-
der og stiforbindelse mod syd til Lund og mod nord til Rødvig.

Hele stranden fra Fællesskov Rev til Rødvig er landeområde med lavt vand og mu-
lighed for brænding langt ud.

Rødvig
Uden for havnen kan man lande mod 
syd ved kursusejendommen Klinten og 
mod nord neden for Christiansø’s flin-
tovn ved krovigen. 

Begge steder er der parkeringspladser.

Helt inde i bunden af havnen er der fri 
adgang for kajakker til slæbesteder og 
platforme i beskyttet vand.

Boesdal
Ved Boesdal er der tilkørselsmulighed, 
shelter (inde på området ret langt fra 
stranden!) og toilet. 

Pga. bom ved Boesdalsvej er der en lang 
bæring op til p-plads.

Der er gode opholdsmuligheder i det 
gamle kridtbrud og stiforbindelse 
(”Trampestien”) mod syd til Rødvig og 
mod nord til den gamle kirke og Stevns 
fyr.
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Stevnsfortet
Mellem Boesdal og Stevnsfortet er klinten stejl.

Ved Stevnsfortets nordlige havport er der en kort for-
strand, hvor man kan gå i land. Der er ikke mulighed for at 
komme ind i land eller ind på fortet.

Nord for Stevnsfortet er der en privat, interimistisk sam-
ling af stiger op i land. Den er ikke for fremmede.

Harvig
Stranden ved Harvig giver gode muligheder for ophold og 
badning. 

Kun én af de private stiger er egnet til benyttelse!

Højerup
Ved Højerup er det muligt, men ikke let eller anbefalet, 
at bære en kajak op ad den stejle trappe. Der er en smal 
forstrand med opholdsmuligheder

Stevns fyr - Mandehoved
Efter Stevns fyr er der i bugten før Mandehoved flere kystafsnit, hvor der kan landes.

Undervejs er der en (efter forholdene) udmærket bade- og pausestrand med lidt sandbund lige syd for Storedal.

Det har tidligere været muligt at gå ind ved Storedal, men ”anlæggets” rampe er nu meget forfalden og farlig at 
færdes på.

Storedal og Lilledal er kløfter i klinten, men efter mange års erosion giver ingen af dem nu adgang fra vandet og 
ind i land.
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Sigerslev kridtbrud syd for Mandeho-
ved
Stranden omkring pier’en er en vold af rullesten, 
der giver gode landgangs- og opholdsmuligheder- 
Det kan være besværligt at komme op i hårdt vejr.

Ud for pier’en lige før Mandehoved er der vej (pri-
vat virksomhed) videre ind i land.

Mandehoved – Bøgeskoven
Som ud for Stevnsfortet kan havet skifte karakter 
ved passage af Mandehoved.

Som næs giver Mandehoved god læ, når vind og 
vejr kommer fra sydlige og sydøstlige retninger.

Holtug kridtbrud
Holtug kridtbrud giver adgang ind i land, hvor der 
er p-plads og toilet. Stranden er god til ophold, og 
der er lokalt pletter med sandbund til badning.

Nord for Holtug kridtbrud skifter klinten karakter. 
Der er flere steder mulighed for at komme i land, 
men næste stop vil ellers være strandene omkring 
Bøgeskov fiskerihavn. Enten syd for eller – bedre – 
nord for, hvor der er god kørselsadgang.

Bøgeskoven – Sønakken – Magleby
Fortsættes mod nord vil næste stop kunne være 
Magleby skov, hvortil der er kørselsadgang.

Undervejs passerer spejderhytten og Gjorslevs 
ejendomme ved Sønakken.

Turen kan slutte ved Magleby Strand eller fortsæt-
tes til Vejs Ende i Strøby Egede.

Begge steder har kørselsadgang til stranden.

Ved Magleby Strand er der opstillet en rednings-
post og en lille badebro. Ellers kan stedet være 
vanskeligt at finde fra søsiden. Tilkørslen gennem 
skoven helt frem til stranden er skiltet tydeligt.
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Klinteguiden

Havkajak Stevns færdes ved klinten hele året. Vi kender klinten og har den nødvendige respekt for den.

Vi arrangerer gerne ture for havkajakroere i ”vores” vand. Vi har kajakker i mange størrelser:  børnekajakker, for-
skellige størrelser voksenkajakker og også dobbeltkajakker.  

Vi kan også tilbyde den grundlæggende sikkerhedsuddannelse med makkerredning for begyndere. 

Hvis du vil på tur med os, kan du blot melde dig ind. Så giver vi dig den nødvendige uddannelse, før vi sejler ud på 
det åbne vand ved klinten.

Du kan på vor hjemmeside finde en billedserie, der viser hele Stevns klint: 

http://www.havkajakstevns.dk/tur/tur.html

http://www.havkajakstevns.dk/tur/tur.html
http://www.havkajakstevns.dk/tur/tur.html
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