15 DKK

BESKRIVELSE
Det karakteristiske flade terræn på Sydlolland skyldes

I Gloslunde finder du et lille museum der fortæller

de inddæmmede områder. Hele Lollands sydlige kyst er

om Stormfloden 1872.

indkranset af et dige, der blev etaberet efter den store

I 1920 fandt man ved Hoby en

stormflod i 1872. Ved stormfloden kom der så meget

stormandsgrav med gravgods

vand ind i den gamle Rødby Fjord, at den blev forbundet

fra romersk jernalder. Derfra går

med Nakskov Fjord i vest, hvorved Sydvestlolland

cykelruten tilbage til Kramnitze.

2€

blev en selvstændig ø. Rødby Fjord blev efterfølgende
inddæmmet og tørlægningen endeligt afsluttet i 1966.

HENT APPEN

Med start i Kramnitze går cykelruten vestpå igennem

Hent Naturlandets app i Google Play eller

Hummingen. Kramnitze Havn var indsejling til Rødby

App Store og få yderligere information om

Fjord, hvor man kunne pramme gods til Rødby.

oplevelser og servicepunkter på cykelruten.

I Hummingen går cykelruten op på diget med en skøn
udsigt ud over det inddæmmede land og Femern Bælt.

I appen kan du gå på opdagelse og finde andre

Efter tre kilometer drejer du mod Dannemare, som er

spændende naturoplevelser og ruter på hele

den største by på cykelruten. Her findes muligheder for

Lolland-Falster.

indkøb og overnatning samt en smuk kirke.
Herfra videre mod Tillitze med en kirke og et lille
cykelpitstop. Midtvejspunkt på ruten er Vindeholme Slot
og Lindeskov, hvilket er en af de få steder i Danmark med

Det flade Lolland

oprindelig bevoksning af småbladet lind.
Cykelruten kommer til Dannemare igen, men denne gang
fortsætter den mod Gloslunde og Hoby.

– kultur og smuk natur, hvor det aldrig går op ad bakke
INFO

LEJ EN CYKEL

Cykelruten er en Panoramarute, den er skiltet med

Larsson Cykler tilbyder udlejning af cykler

blå skilte med symboler - du skal bare følge ”slottet”.

ved Western Camp.

Andre cykelruter du vil støde på undervejs er den

OPHOLD PÅ PRIVATE OMRÅDER

nationale ’Østersøruten’ (8), ’Munkevejen’ (89) og

Cykelruten går igennem private skove ejet af

’Naturlandet rundt’ (N).

Rudbjerggaard & Fredsholm Gods. I skovene

Rudbjerggaard
& Fredsholm

er ruten markeret med grønne skilte.
Det anbefales at cykle rundt i den retning som
følger tallene på kortet. Cykelruten er skiltet hele

På de private områder er det vigtigt, at 

vejen rundt i denne retning. Du vil se skilte hver

følgende regler bliver overholdt:

gang ruten drejer; hvis der ikke er noget skilt, følges

Du må færdes i private skove fra kl. 6 om

blot vejen.

morgenen til solnedgang.

Det er muligt at købe mad og drikke på ruten i

For eksempel må du ikke gå ind i skovbunden

Dannemare.

for at nyde din frokost.

Du må kun færdes på stier og veje.

Svampe og bær må du kun plukke,
OFFENTLIG TRANSPORT

hvis du kan nå dem fra vejen.

Det er muligt at starte cykelruten i Dannemare. Du
kan komme til og fra Dannemare med bus, hvor
der kan medbringes cykler.

Det flade Lolland

Naturlandet oplevelsesruter
(Panoramaruter)

Start og slut: Kramnitze

For bus- og togtider henviser Naturlandet til

Længde:

39 km

Rejseplanen.dk.

Underlag:

30 km asfalt – 9 km grus/jord/græs

Vejtype:

30 km vej, blandet trafik – 9 km cykelbane/sti

OPLEVELSER

På Sydlolland finder du flere muligheder for overnatning,

1 Kramnitze

spisning, indkøb og oplevelser.

Fin lille havn, sommerhusområde og campingplads. Her finder du

Tjek appen ”Naturlandet” – når du har åbnet et kort, kan du

toilet og en Naturlandet shelterplads.

tænde for de filtre, du har brug for!

2 Rødby Pumpestation
En af Nordeuropas største; her pumpes cirka 20.000 liter vand i
sekundet, så det gamle Rødby Fjord område holdes afvandet.

A Western Camp
B Hummingen Camping

Sommerhusområde og en skøn badestrand, som flittigt bruges af lokale og
feriegæster.

C Den Gamle Digegaard

5

4 Dannemare

D Præstegaardens BB

Skøn lille by med 400 indbyggere. Snyd ikke dig selv for at tage et lille hvil
SPISESTEDER

på plænen foran kirken og nyde den idylliske ro. Dannemare er et

Dannemare Pizzaria

godt udgangspunkt som start/stop til cykelruten.
5 Vindeholme Slot

INDKØB

La Castagna Pizzaria

Et yderst smukt lille slot, som er placeret i skov med udsigt til

Den Gamle Digegaard

Dagli’Brugsen,

Østersøen. Slottet kan lejes til weekendophold, fester og andre

Strandgården

Dannemare

arrangementer. Vindeholme Slot er blevet til ikon for denne skønne
cykelrute.
6 Stormflodsmuseum og mindepark
SIGNATURFORKLARING TIL KORTET

Præstegården i Gloslunde har en permanent udstilling om den store
stormflod i 1872 set med sydvestlollandske øjne. På den anden side af vejen
finder du en lille mindehave og en stor sten med navnene på alle
8

stormflodsofrene.
7 Udstilling med ispinde-modeller
I Præstegården, ved siden af Stormflodsmuseet, findes en udstilling med
forskellige modeller bygget udelukkende af ispinde. Alle modeller er bygget
af Erland K Nielsen, som desværre gik bort i 1999.
8 Hobyfundet

2

Lær mere om dette spændende fund fra romersk jernalder, der blandt andet
består af to helt særlige sølvbægre. De to bægre vejer cirka et kilo, er flot
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