Betonbåden

Fiskerhuset

Betonbåden er en stor gammel pram, der ligger ude på fjorden.
Man kan komme ud på den fra stien langs fjorden via de store
sten og trækprammen. Kommer man fra vandsiden, kan man
lægge til med kano eller kajak. På båden kan man grille, overnatte
en enkelt nat og nyde nattehimlen.

Fiskerhuset rummer en udstilling om Præstø
Fjord og om livet som fjordfisker. I haven kan man
spise medbragt mad og lege. Indendørs kan man
tænde op, koge vand og spise i frokoststuen, hvor
der er skiftende udstillinger. Huset er altid åbent.

Fed Havn

Adgang i bil eller på cykel

Fed Havn blev oprindelig brugt som udskibningssted for kugleflint, men er nu
en lille lystbådehavn med anløbsplads for
kano og kajak. Fjordudsigten kan nydes
fra 3 shelters. Der er mulighed for at grille
i overdækket hus med plads til 30, borde/
bænke med plads til 40 samt miljøtoilet.
Yderst på molen er der en fast kikkert.

Adgang til fods eller på cykel
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Skt. Peders Kapel
Feddet

Skt. Peders Kapel er fra 1878. I den faste kikkert oven for skrænten
kan man se ud over fjorden og de mange fugle, der holder til ved
vandet. Her ser man de stynede popler og strandengene. Mod øst
ligger Fed-halvøen og mod syd de lave fugleøer Storeholm og Lille
holm. Tæt herved er der landingsplads for kano og kajak.

Even
Even er et udsigtspunkt helt tæt på vandet med fast kikkert, bålplads og borde/
bænkeplads til 12. Her ved udløbet fra
Even Å kan man få et godt overblik over
fjorden og komme tæt på fuglelivet. På det
grønne område må man sove i telt én nat.
Der er anløbsplads for kano og kajak.

PRÆSTØ BY
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Præstø Strand

Roneklint
Roneklint er et fyrtårn som tidligere fungerede som det forreste af to fyr,
som viste en sikker sejlrute gennem det vanskelige farvand ind i Præstø
Fjord. Det står på skansen, som er et fæstningsværk fra Englandskrigene.
Øverst oppe i fyrtårnet er der panorama, der viser en batalje fra krigene.
Nedenunder er der madpakkerum og borde/bænke.

Fugletårnet

Præstø Strand er en badestrand helt tæt ved Præstø By. Her er
en servicebygning med overdækket madpakkerum og udendørs
grillplads med borde/bænke samt grejbank og handicaptoilet
med puslerum. Indenfor er der plancher om Præstø som købstad.
Den offentlige badebro giver mulighed for at komme længere ud
og opleve fugle og fisk på nært hold.

P

Fugletårnet har udsigt over Feddets sydspids. I tårnet er der en
fast kikkert samt fuglebøger og -plancher. På den anden side
af fjorden skimtes Næbskoven og mod sydøst kan Præstø By
anes. Nedenunder er der fugle udskåret i træ, madpakkerum og
borde/bænke. Udenfor er der mulighed for at nyde stilheden og
se en havørnerede i fuld størrelse.

Anvendte symboler, modsatte side:

Drikkevand

Madpakkerum

Rasteplads m. bilparkering

Handicapadgang

Shelter

Kanosejlads tilladt

Kajaksejlads tilladt

Grill tilladt

Kun adgang til fods eller på cykel

Udsigtspunkt

Udsigtstårn m. kikkert

Bilparkering
Fjordposterne, der binder projektet sammen er genkendelige – de har form som bundgarnspæle, der står
til tørre mod hinanden (stagkroner). Af informationstavlen fremgår de muligheder, der er på stedet.

Naturrum Præstø Fjord giver mulighed for ly og læ i
kreative rammer. Langs Præstø Fjord er etableret såkaldte fjordposter, hvor såvel natur som kultur og landskab kan opleves på nærmeste hold. Her er mulighed
for at se på fugle og planter, gå på opdagelse i det lave
vand, nyde medbragt mad, overnatte en enkelt nat, se
små udstillinger om livet ved fjorden, høre historier, få
en folder, se naturfilm med mere.

Fjordlandskabet åbner sig imødekommende for én –
uanset hvilket hjørne man kommer fra. Kulturlandskabet omslutter fjorden så tæt, at fjorden virker overskue
lig og indbydende. Historien har sat sine spor på dette
sydsjællandske landskab med bakker og kløfter med
rislende bække, der alle munder ud i: Præstø Fjord.
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Se mere på www.naturrumfjord.dk

Naturrum Præstø Fjord er et
samarbejde mellem lodsejere
og de 3 kommuner omkring fjorden
samt en række frivillige.
Projektet er fondsstøttet.

Formålet med Naturrum Præstø Fjord har været
at udvikle steder langs fjorden, som er åbne
for alle og egner sig til ophold og oplevelse.

Naturrum Præstø Fjord

Cirklen viser udsnittet på modsatte side af kortet
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Audioguide

Der kan hentes historier fra
Præstø Fjord via mobiltelefon
– det koster alm. opkaldstakst

Put Danmark i Lommen

Se et filmklip om Præstø Fjord på
mobil via Bluetooth. Der er en film
til hver årstid, og tjenesten er gratis.

