
  

  

SEJERØ BUGT

SJÆLLAND · MØN · LOLLAND · FALSTER

Ravnholtvej 3, Havnsø
4591 Føllenslev  
Tlf. 5920 0066    
e-post: info@vesterlyng-camping.dk
www.vesterlyng-camping.dk

Åbningstider:
Vi åbner ugen før påske og lukker sidste dag i efterårsferien

Afstand til offentlig transport ca. 800 m

Gatewayens faciliteter:

■ Adgang til vandre- og cykelruter
■ Kort over området
■ Materiale om natur- og kultur-

oplevelser
■ Foldere med oplevelsestilbud fra

lokale virksomheder

■ Wi-Fi
■ PC med internet

■ Adgang til vand & toilet
■ Tørreskab/-rum
■ Forplejning

■ Overnatning under tag
■ Teltplads
■ Raste under tag
■ Bålplads

■ Værktøj til mindre reparation af cykel

■ Bagagetransport

■ Modtager euro/kreditkort

Sejerøbugten Naturpleje på Vesterlyng

Outdoor Gateway – hvad er det?
En Outdoor Gateway er et knudepunkt for aktive oplevelser i
det omgivende landskab. Her kan du få hjælp og inspiration til
vandre-, cykel-, ride- eller måske sejlture og du kan få forskel-
lige former for service i forbindelse med din tur. 

LØNNEBJERG
Søndervangsvej 39, 4583 Sjællands Odde
Tlf. 2925 3981

SOMMERLAND SJÆLLAND
Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 5931 2100

VESTERLYNG

HOLBÆK FJORD
Sofiesminde Alle 1, 4300 Holbæk
Tlf. 4182 4569

URHØJ
Urhøjvej 14, 4480 Store Fuglede
Tlf. 5959 7200

KONGSKILDE FRILUFTSGÅRD
Skælskørvej 34, 4180 Sorø
Tlf. 5784 9277

HEJREDE FRILUFTSGÅRD
Hejredevej 26, 4990 Sakskøbing
Tlf. 5477 8826

RØDBY LYSTSKOV
Strandvej 3, 4970 Rødby. Tlf. 4218 4750

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3 4

5

6

7

8

FRILUFTS
GUIDEN.DK

Denne folder er udgivet med tilskud fra:

På friluftsguiden.dk kan du designe din egen guide til oplevelser i det fri
og printe den på et kort. Eller du kan downloade ruter til din GPS. Find
også overnatning, spisesteder, seværdigheder, rastepladser mv. De
længere ruter er etapeopdelt, og ved hver etapestart er det muligt at
overnatte med telt. 
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Outdoor Gateway Vesterlyng
Gatewayen ligger på Vesterlyng Camping, smukt beliggende ved
strand og store naturoplevelser. I receptionen tager Lone og Tor-
ben tager imod, med gode ideer og vejledning til, hvordan du
kommer ud og oplever den storslåede natur.

Fra Outdoor Gateway Vesterlyng er der gode muligheder for at
vandre og cykle, sejle kajak, dykke, kitesurfe og windsurfe – ud-
styr skal man selv medbringe. Badestranden er meget børne-
venlig med sandstrand og lavt vand. 

Vesterlyng Camping lejer både campingvogne og hytter ud. Du
har adgang til informations-PC, du kan benytte campingpladsens
faciliteter – der blandt andet omfatter en god cafe med sund
mad. Desuden har du adgang til diverse brochurer, salg af cykel-
og vandrekort og personlig betjening i receptionens åbningstider.

Outdoor Gateway Vesterlyng giver dig mulighed for at deltage i
en række aktiviteter som arrangeres af campingpladsen. Drage-
festival er en tilbagevendende begivenhed. Men også en rov-
fugledag har været på programmet, hvor Dansk Ornitologisk
Forening har taget gæster på tur ud for at se luftens jægere. Eller
en guidet tur ud på Vesterlyng, hvor der fortælles om områdets
natur- og kulturhistorie. Hold øje med vores kalender.

Outdoor Gateway Vesterlyng ligger midt i oplevelserne - vel-
kommen!

Landskabet
Sejerøbugten lå som en smeltevandsslette foran en gletscher-
rand under afslutningen af sidste istid. Da isen smeltede tilbage
blev området oversvømmet, også den del som i dag igen er duk-
ket frem af havet; Vesterlyng, som resultat af landhævningen.
Hele området vidner om de processer og landskaber der dan-
nes i tilknytning til en gletscherfront med randmoræner, bund-
moræne og dødis. 

På den gamle havbund udvikledes Sjællands største kysthede
som rummer et varieret dyre- og planteliv. Græssende dyr hjæl-
per med til at holde heden fri for tilgroning. På Vesterlyng er der
levende vandreklitter som vidner om en natur i stadig forandring. 

Landskabet og naturen er så unik, at området blev fredet i 1945.

Seværdigheder
Vesterlyng er i sig selv en fantastisk natur- og kulturseværdig-
hed. Naturen er meget varieret, ud mod stranden er der klitter
som indad går over i lynghede der veksler med krat af enebær
eller tjørn, græsarealer og fugtige lavninger. Her kan du studere
fuglelivet og plantelivet på heden og i vådområderne. Af fugle
kan du se strandskade, rødben og stor præstekrave og planter
som nikkende kobjælde og flere arter af orkideer. Eller du kan se
de blomsterpyntede engmyrers tuer.

En svampetur på Vesterlyng i 2009, førte til opdagelsen af en
helt ny svampeart. Svampen kaldes 'den gråduggede tåreblad'
og er sandsynligvis giftig.

Hele Vesterlyng er indhegnet, i sommerhalvåret træffes derfor
fritgående køer og heste, som udgør en vigtig del af naturplejen.

Alleshave udgjorde tidligere den østlige
afgrænsning af Saltbæk Vig, men inddæm-
ningen gjorde området landfast ved vigen.
Samtidig mistede Sejerøs indbyggere deres
lille naturhavn i vigområdet. I dag er det et
godt udgangspunkt for at fiske havørred og
fladfisk, og i maj, hornfisk. Prøv, at ryge din
hornfisk, det smager himmelsk.

Nekselø er så lille, at du sagtens kan gå
hele vejen rundt på en dag, og det er hele
turen værd. Hopper du på den lille færge,
venter der en helt særlig naturoplevelse.
Det specielle klima på Nekselø giver varme
til svalerod, rosenkatost og hjorterod, der
ellers er sjældne på vores breddegrader.
Øen er kendt for sine klokkefrøer, der er
blandt de mest truede dyrearter i Nord-
europa. 

På grund af den særprægede natur har hele
øen været fredet siden 1951.

Sejerø som har givet navn til bugten, når
du efter en times sejlads fra Havnsø. Øen
byder på rige muligheder for cykel og van-
dreture. Eller du kan tage på en guidet ri-
detur på islandske heste i Sejerøs smukke
natur. 

GeoPark Odsherred ligger ikke langt fra
Gatewayen. Geoparken fortæller historien
om landskaberne formet af sidste istid,
Weichsel-istiden.

”Stenslangen” er navnet på en lang
bakke hvorfra der er udsigt helt til Nekselø
og Sejerø. Mod nordøst ses Bjergene, som
udgør den sydlige del af en række høje bak-
ker i Odsherred. 

Nekselø

Sejerø

Vesterlyng

Astragel

Klitter på Vesterlyng Udsigt over Sejerøbugten Vesterlyng

Ruter og rundture
Vandrer du på Nordsøruten passerer du forbi Outdoor Gateway
Vesterlyng. Gatewayen er startpunkt for to etaper af Sjællands-
leden, Sanddobberne - Eskebjerg Vesterlyng og Eskebjerg
Vesterlyng – Jyderup (kaldes også Bjergstien). 

Alleshavebuen byder på en smuk vandretur fra Vesterlyng til
Saltbæk Vig. Fra stien har du udsigt til det inddæmmede Saltbæk
Vig. I dag er det habitatområde af stor vigtighed for især fugle
og planter og derfor totalfredet og uden adgang for offentlig-
heden.

To delvis afmærkede ruter går ud over Vesterlyng, en grøn rute
som passerer en række gravhøje og en brun rute som går ud til
den levende vandreklit.

Fra gatewayen kan du cykle eller gå til Havnsø, tage færgen til
den bilfri Nekselø, en lille naturskøn ø i Sejerøbugten. På Nek-
selø er der en helt unik natur med sjældne planter og dyr. To
trampestier bringer dig rundt om øen.

Eller sejl rundtur i havkajak fra Havnsø og rundt om Nekselø.
Du kan også sejle langs stranden i hele Sejerøbugten.


