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Fjord til Fjord Naturstien er blevet forbedret med en 
ruteomlægning mellem Faksinge og Præstø (Blå rute) 
samt en flytning af Gul rute – se kort på bagsiden. 
Det har betydet meget mere natursti og er muliggjort 
med hjælp fra private lodsejere, Vordingborg Kom-
mune, Naturstyrelsen og Idrætshøjskolen Bosei.

Under punktet ”Hvad kan du opleve på Naturstien” 
har det medført følgende ændringer:

Fjord til Fjord Naturstien starter/slutter i Præstø ved 
Nysø-alléen, hvor Antonitterstien starter. Præstø 
Kirke fungerede som klosterkirke for Antonitter-
munkeordenen fra 1470. Nysø-alléen fører dig op til 
Herregården Nysø, som har været et samlingssted for 
1800-tallets kunstnere, forfattere og musikere. H.C. 
Andersen, Grundtvig og Thorvaldsen gæstede ofte 
Nysø. Thorvaldsen lavede mange af sine berømte 
værker i et atelier, der stadig eksisterer på Nysø, der 
også er kendt for sin kunstsamling. Under svenskekri-
gene 1658-59 kæmpede Svend Gønge og hans folk 
mod svenskerne på præstøkanten. Præstø kaldes 
derfor også gøngernes by.

De hvide bygninger i Faksinge Skov har siden 2009 
været rammen om Idrætshøjskolen Bosei. Oprindel-
igt er de opført som et tuberkulosesanatorium i 1906 
og fungerede som sådant indtil 1958. Bygningerne 
blev herefter overtaget af Statens Åndssvageforsorg. 
I 1987 købt af Tokai University Boarding School, som 
tilbød undervisning af japanske børn og unge baseret 
på Grundtvigs tanker. Skolen eksisterede frem til 
2008, hvor Tokai University forærede skolen som 
gave til det danske samfund i form af Idrætshøjskolen 
Bosei. Det er nu en selvejende institution hvor Bosei 
opretholder den oprindelige og særlige brobygning 
mellem dansk og japansk uddannelseskultur.
 

Tillæg til folderen ‘Fjord til Fjord 
Naturstien’ oktober 2013

  Even Sø og Faksinge Skov

  Nysø og Antonitterstien

  Bosei

  Næstved-Præstø-Mern Banen

Even Sø er meget lavvandet med en middeldybde 
på kun 30 cm, men med dynd og mosehuller uden 
fast bund. Det betyder at der vokser planter - bl.a. 
tagrør - langt ud i søen, hvor de danner en såkaldt 
hængesæk med et rigt fugleliv. Det er vigtigt at du 
holder dig på den afmærkede sti i Faksinge Skov, som 
er en frodig løvskov med bl.a. bøg og eg og bevoks-
ninger af ramsløg. Naturstyrelsen ejer den nordlige 
del af skoven hvorimod søbredden og den sydlige del 
af skoven er privatejet. Skovens træer får lov at så sig 
selv, så det skyggefulde miljø bevares.
  

Her befinder du dig hvor den tidligere jernban-
estrækning fra Næstved til Præstø løb. Den blev 
åbnet den 20. marts 1900 og den 15. november 1913 
kunne man indvie den sidste strækning til Mern. Da 
det ofte var ældre udrangerede togvogne som blev 
benyttet, fik forkortelsen N.P.M.B. til tider en anden 
populær tolkning end den oprindelige – nemlig ”Nis-
Pæs-Møg-Bør”. I løbet af 50-erne blev der indsat 
skinnebusser på strækningen. Banen blev nedlagt i 
1961. Hvis du tager en afstikker ud af skoven mod 
nord og følger den gamle jernbanestrækning, så 
kommer du til et udsigtspunkt hvor det er optimalt 
at kigge efter havørne. Den store attraktion er netop 
muligheden for at se havørnen, som yngler lidt uden 
for skoven på den modsatte side af Even Sø.
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Opdateret: 

Kontaktpersoner for brugere ved 
akuthenvendelser:

Formand Jes Jelsmark 

tlf. 21 90 33 74

Næstformand Ingvard Sørensen 
tlf. 55 76 62 17
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