
Denne stibeskrivelse er en revision af en tekst udarbejdet i omkring 2003 af 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Nysted.   
 
I forhold til originalen er en række nedlagte stier og veje udeladt fordi de ikke 
eksisterede dengang og stadig ikke findes. Til gengæld er enkelte nye stier og 
veje optaget. Nummereringen fra den oprindelige beskrivelse beholdt, og nye 
stier er betegnet med et tillægsbogstav 
 
1a Markvej mod vest fra Handermellevej. Fører til tomt, ingen forbindelse 
til skoven.  
 
1b Markvej mod øst fra Handermellevej fører til strandeng.  
 
2 Vinkelvej fra Høvængevej til Præstevænget. Skovvej og markvej findes. 
Med start mod vest over for første hus på østsiden af vejen efter stenen. 
Brugbar (også for cykling). Naturskøn tur.  
 
4 Markveje ved Vestermose fra Skovgårdsvej og Tamrodsvej. Vejene 
fører til og gennem engarealer ved Vestermosen. Den vestgående ej ender 
blindt. Den nord-sydgående vej er i færd med at gro til  
 
6 Sti som forbinder Alleen med Krumsøvej. Har været forsøgt nedlagt, 
men findes stadig men en ændret linjeføring. Græsbelagt, ikke egnet til 
cykling. 
 
7 Sti forbi Nygård, som forbinder Krumsøvej med Nygårdsvej 
Findes, der kan cykles på den. Fører til og forbi gård.  
 
8 Markvej fra Krumsøvej. Findes og bruges af landbruget, fører til marker. 
Ikke vigtig for offentligheden.  
 
10 Kirkesti i Vester Ulslev, fra Dalbakkevej til Øllebøllevej. Findes, hele 
vejen som et bredt (1 - 1½ m) græsklædt bælte mellem to marker. Historisk 
interessant.  
 
10a Vejstump mellem vej 297 og Sløssevej. Rest af tidligere landevej. 
 
13 Stistykke fra Karlebyvej ved banetunellen, retning sydvest.  
Ender blindt.  
 
16 Sti til Røgbølle Sø, i forlængelse af Godstedvej. Det er under gunstige 
omstændigheder muligt at gå fra enden af 16 til fugletårnet ved Næsvej (17) 
 
17 Sti fra Sørupvej til Røgbølle Sø. Lige vest for Sørup Landsby. 
Udstigtstårn. Del af Maribo Naturpark, Det er under gunstige omstændigheder 



muligt at gå fra enden af 17 til enden af 16.  
 
17a Tunellen, cykel- og gangsti mellem Sløsse og Næsvej 
 
17b Forbindelse ad skråning fra Sørupvej til skoven ved Charlottenlundvej og 
videre ud til vej 297 
 
19 Sti fra Røgbøllevej til Røgbølle Sø Stien fører ikke helt ned til søen, men 
til en indhegnet eng. 
 
22 Skovvej og cykelsti gennem Kårupvænger Skoven til Røgbøllevej og 
videre vest på. 
Engang for mange hundrede år siden, en del af hovedtrafikåren mellem 
Sydøstlolland (Ålholm) og Nordvestlolland (Ravnsborg)  
 
23 Markvej fra Godstedvej gennem Ulriksdal Skov til Ulriksdal  
Markvejen går ned til skoven lige over for Godsted Kirke. Vejen munder ud i 
gårdspladsen ved Ulriksdal Gods ud til Godstedvej. Det må antages at den 
derfor er lovlig at benytte i sin fulde længde i begge retninger.  
 
24 Sti parallelt med Hejredevej bag Højene. Adgang til fods fra området: 
Højene. Flot udsigt. Engen ejes af staten. 
 
25 Ålevad Voldsted. Fra Godstedvej er det muligt at besøge Det historisk 
interessante Voldsted Ålevad. På et tidspunkt er lavet en aftale mellem amtet 
og gårdens ejer. Passagen ind til voldstedet ser meget privat ud og er ikke 
vedligeholdt. Oplysningsskilt, som vistnok tidligere har eksisteret, er 
forsvundet. Adgangsvejen bør vedligeholdes og et skilt opsættes. 
 
26 Sti fra Godstedvej i retning mod Godsø. Ender blindt. 
 
27 Markvej fra Karleby til Godsø moseområde.  
Adgang til markvejen fra Bregnebølvej, forbi beboelser. Flot og naturmæssigt 
interessant.  
 
28 Fire stier fra Lille Mussevej til Godsø-moseområde 
To stier fra Lille Musse i retning syd mod Godsø og to stier fra Lille Mussevej til 
moseområde nord-vest for jernbane  
 
29 Bramsløkkevej - Dyrehave skoven - Vesterkobbel skoven - Fjelde 
Markveje fra Bramsløkkevej syd om Bramsløkke Gods og Dyrehave, med 
forbindelse til Vesterkobbel-skoven videre gennem Vesterkobbel og ud på den 
anden side af kommunegrænsen til Sakskøbing. Markvej forbi Godset og nord 
om Dyrehaven er skiltet som privat.  
 
30 Flot sti fra Lille Mussevej langs jernbanen, på sydøstlige side, til 



Musse Mose  
 
31 Markvej til moseområde med gravhøjen Tjørnehøj. 
Markvejen går vinkelret på Vejen Stilunder kort efter Store Musse By. Spærret 
af adgang forbudt skiltning?  
 
32 Markvej til Musse Mose i forlængelse af første stykke af vejen 
Stilunder. Flot og interessant vej til Naturområdet Musse Mose  
 
33 Fra Brydebjergvej til Musse Mose. Endnu en markvej til Musse Mose.  
 
33a Skårupvej. Gammel offentlig vej, der nu mest fungerer som adgangsvej 
til huse og som markvej. Er ikke optaget på kortet. 
 
37 Markvej der forbinder Egholm Skov og Ny Fredsskov, hvor der findes 
flere brugbare stier. 
 
38 Diget - Høvængevej. Sti mellem diget og Høvængevej nord om Høvænge 
skov og engområde. Flot naturrute.  
 
39 Egholm Skov - Høvænge. Meget flot rute ad skovveje gennem Egholm 
Skov og videre ad diget til Høvænge.  
 
40 Markvej forbi Egholmgården og til langdyssen ”Kæmpegården” og 
Eskehave strandeng. Findes og bruges af landbruget på det stykke, der fører 
ret mod øst, men resten af stierne fortaber sig i traktorspor.  
 
40a Sti fra Egholmvej forbi anløbsbro til lund på en bakkeknold ved havet 
 
41 Skovvej i Egholm Skov. Når man kommer ad Egholmvej i retning fra øst 
går stien ind i skoven kort efter paradisruten, som fører nord om Egholm Skov. 
Skovvejen fører ud til, og ender ved Østersøkysten  
 
42 Sti fra Stubberupvej mod vest, midt mellem Stubberup Havn og 
Egholmvej. Ser ikke umiddelbart ud til at være tilgængelig for offentligheden. 
Velholdt, men ender blindt. 
 
42a sti fra havnen til Lindholmvej  
 
43 Græsbevokset sti fra Stubberupvej til Egholmvej, bag om bebyggelser 
i Stubberup By. Fortsætter på den anden side af Egholmvej over i den 
kommunale sti til Stubberup Mose. 
 
44 Kommunal Sti fra Egholmvej i Stubberup til Stubberup Mose.  
Ender i øjeblikket blindt. Danmarks Naturfredningsforening arbejder på at få 
stien forbundet med en sti fra Kallehavevej og markvejen til Stubberup Mose 



fra Stubberupvej.  
 
45 Markvejen til Stubberup Mose fra Stubberupvej (se også under 
foregående, nr. 44)  
 
46 Sti Egholmvej - Kallehavevej. Græsklædt genvej fra Kallehavevej til 
Egholmvej. Flot udsigt  
 
47 Vinkelsti mellem Kallehavevej - Østvej ? Næppe anvendelig.  
 
48 Sti fra Østvej, parallelt med Tværvej til Trehøje, tidligere med 
forbindelse til Tværvej. Man kan med besvær komme rundt om grusgravene 
ved Trehøje og frem til Tværvej. 
 
51 Markvej fra Fuglsangvej til Ellemose øst for Herritslev. Flot udsigt.  
 
52 Markvej fra Grønnegadevej over Fuglsangvej til Lågerup.  
Flot og vigtig vej. Går mellem forskellige bygninger i Lågerup.  
 
53 Fra Grønnegadevej - Kolkevej Fører tæt forbi en gård med privat 
beboelse. I begge ender er stien forsynet med et ”Privat”-skilt, som 
sandsynligvis ikke kan forhindre lovlig passage. 
 
54 Stisystem fra Grønnegadevej til Blandshave. Findes, men ender blindt 
på markerne. 
 
55 Sti mellem Bregningevej og Granhækken forbi Hvidkildegård. 
 
56 Stisystem mellem Granhækken og Tokkerupvej. Gennemkørsel mulig. 
Snørklet linjeføring. Går tæt forbi en gård. 
 
57 Markvej fra Engvej til vejen Langet. Ved langet går vejen mellem 
gården Lykkeseje og tilhørende ladebygninger. Vigtig forbindelsesvej for fod- 
og cykelfolk.  
 
58 Margretelundsvej til Bregningevej gennem skoven. Stisystem der 
forbinder Margretelundsvej, vejen Langet og via markveje/skovveje i 
tilknytning til Langet Skovet og Bregninge Skov. Man kan ikke komme lovligt 
frem til Kristinelundsvej/Birket, idet jernbanen spærrer. 
 
59 Flere stier nord-vest for Døllefjelde By. Man kan komme videre ad 
enge og græsstier ind i Rykkerup Skov. Fra enden af Åvej går en sti til og 
gennem den lille Vesterskov. Denne sti/skovvej er forbundet med hele 2 
markveje til Døllefjelde. Ikke mindst markvejen til begyndelsen af Åvej i 
Døllefjelde By, er naturmæssigt meget interessant.  
 



60 Markvej fra vejen Østerby i retning mod Rykkerup Skov. Vejen ender 
dog ved en dam.  
 
61 Markvej fra vejen: Ellet til Rykkerup Skov, For cyklister og gående. 
Stiens ene ende i Rykkerup Skov er svær at finde, men ligger få meter vest for 
et beboet hus i skoven.  
 
62 Stisystem i Ålholm Hestehave. Det er muligt at går langs kysten til 
Stubberup 
 
63 Stisystem i Folehaven. Kan nås ad 2 veje fra Sakskøbingvej og fra 
Kertevej. Meget flot tur i kuperet terræn.  
 
65 Spor mellem Folehaven og den gamle landevej mellem Nysted og 
Kettinge. En egentlig vej fjernet 2002/2003, men passagen kan bruges som 
trampesti. Blind sti mod nord langs Kettinge Sø. 
 
68 Den gamle landevej mellem Nysted og Kettinge. Asfalteret cykelvej.  
 
70 Markvej fra enden af vejen Klokkemosen, mod øst forbi 
Klokkemosegård videre mod syd og til sidst mod øst ca. 1 km.(?) Ender blindt. 
 
71 Nørrevej -Rågelunde. Forbi gården Kristiansminde ad markvej gennem 
fladt åbent land mod vest-syd-vest. Efter knæk passerer man et ikke tørlagt 
stykke af Frejlev Å. Markvejen når Rågelundevej ved Kildemosegård.  
 
72 Rågelundevej - Frostrup Skov. Mod nord gennem alleen tæt forbi 
gården Skovly eller ad asfalteret vej midtvejs på Rågelundevej. Gennem 
Frostrup Skov frem til Birketvej/Skovstræde.  
 
73 Fra Våsenvej til udyrket område omkring Lillesø. Fra Høegsgård på 
hjørnet af Vantorevej og Våsenvej fører en snoet markvej mod syd. Den 
fortsætter i et græsklædt hjulspor til et større område som ligger udyrket 
(brak og mose). Ejeren af gården ønsker at man spørger om lov til evt. at 
gå/cykle ad vejen. Være opmærksom på at det er et jagtområde.  
 
75 Fra Holten Strand mod øst og nord.  
Ad hjulspor langs vandet passerer man et lille dyssekammer. Stien fortaber sig 
i strandengene. Kun for gående. Man kan via udyrkede arealer fortsætte til 
markvej, der fører mod nord til Kørsledsvej forbi Engsgård.  
 
77 Tågense Engvej - Flinthorne Rev. Tågense Engvej slutter tilsyneladende 
mod øst vej et hus. Den eneste vej ud til vandet i Tågense området ser ud til 
at være en græsklædt vej mod syd fra den sidste del af Tågense Engvej. Vejen 
går ned ved et lille hvidkalket stråtækt hus.  
 



78 Skovstræde - Roden Skov. I forlængelse af Skovstræde er det muligt, 
gennem en låge, at komme ind i Roden Skov fra det sydvestlige hjørne.  
 
80 Kildevangsvej - Mosevej. I nord skal man forbi den østligste ejendom, 
Kildevangsgård, på Kildevangsvej. Så går markvejen, som er af ringe kvalitet, 
gennem dyrkede marker frem til Mosevej. Der også passage langs 
Klokkemoseåen (afløbet fra rensningsanlægget) fra Mosevej til 
Kildevangsvej. 
 
81 Vænget - Roden Skov. Ad en lille asfalteret vej mod øst lige over for 
Bækkeskovvej, når man frem til en låge ind til Skoven. Meget smuk vej.  
 
82 Eskemosevej - Råhøj. Fra Eskemosevej kommer man forbi Eskemosegård 
og følger en stenet og snoet markvej mod vest frem til det lille dyssekammer 
Råhøj. Derfra ender vejen blindt en km. længere fremme. Man skal ind mellem 
gårdens avlsbygninger. 
 
83 Eskemosevej - Skolevej. Forbi Søndergård, nu Dental Laboratorium, 
fører markvejen mod øst til en ejendom ved Skolevej. Mellem store, næsten 
flade marker har man Bækkeskov mod syd og Enghavevej og bag den Frejlev 
Skov mod nord. Vejen findes, men passerer gennem eller tæt på to beboede 
gårde.  
 
84 Skolevej - Roden Skov. Fra Skolevej har man tidligere kunnet gå over en 
lille bro og en stente ind i Roden Skov. Afgangen er nu lukket med hegn. Der 
bør forhandles med Ålholm om en genåbning, som endnu er ganske nem at 
gennemføre. Broen er ret gammel og er bl.a. konstrueret af store stenbjælker. 
Lejet er foret med flade sten. 
 
85 Vivevej - Bøget. Vivevej løber mod nord med nogle knæk. For enden går 
den mod øst forbi Vivegården og videre forbi den delvis bevarede jættestue 
Store Vittingshøj, frem til skoven. Det er tilladt at gå de 10 - 15 meter over 
marken til højen (tavle med oplysninger opsat). Ad skovvejen lidt inden for 
skovbrynet når man frem til vejen Bøget, som fører mod syd til Enghavevej. 
Der findes flere småstier ned mod Guldborgsund og en fredet strandeng. 
 
85a Frejlev Skov  
Vejen i skoven er dårligt vedligeholdt, men ved Bøget, midt på 
skovstrækningen langs Enghavevej og for enden af skoven er der adgang til 
forskellige stisystemer, der dog hænger dårligt sammen. 
 
86 Fuglsangvej - Borret. Lille stistykke fra Fuglsangvej forbi Borretlund til 
overdrevsområdet Borret, som er fredet. Botanisk interessant. Snak med 
ejeren.  
 
87 Plantagevej - Fuglsang Park. Vejen går nordpå forbi Strandgården. 



Herfra fortsætter markvejen i et snoet forløb mod nord langs Hestekobbel 
skovbryn med udsigt over Guldborgsund. Ved en kvægfold med el-hegn skal 
man videre ad en smal passage mellem hegnet og skoven(kunne gøres meget 
mere farbar) til en lille bro. Fra broen kan man fortsætte mod vest langs et 
stengærde ind i Fuglsang Park, eller mod øst langs sivskoven mod Skejten 
(kun for gående).  
 
89 Frejlev Mose. Ved Fuglsangvej nr. 25 fører en markvej ind til stierne i 
mosen, som er et spændende og vildsomt område. 
 
 


