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Den gamle kro
Grøn Rute fører forbi den gamle kro, og umiddelbart 
nedenfor ligger ruinerne af en stald. 
P-pladsen ved vandet ligger, hvor der tidligere var 
færgeleje, dengang der var dampskibsforbindelse gennem 
fjordene. Her støder Rød Rute til. Turen fortsætter langs 
stranden forbi en strandsø, der er afsnøret fra vigen af en 
lav strandvold. Her kan du se blishøne, gravand og stor 
præstekrave.

Tid til hvil
Både på P-pladsen og ved bådebroen er der borde og 
bænke, hvor du gerne må sidde og få et velfortjent hvil 
eller spise din madpakke.

Stevning Nor
Her kommer du forbi et af de mange 
idylliske steder på Als. En trappe 
fører dig op over klinten, og giver et 
godt indtryk af, hvordan en kystklint 
udvikler sig for til sidst at springe i 
skov, - indtil skrænten igen skrider og 
udviklingen starter forfra.
Det lille stråtækte hus inderst i noret 
er ”Fiskerhytten”, hvor der tidligere 
boede en fi sker.

Vinbjergsnegle og trunter
Resten af turen går igen gennem stævningsskov. Her kan 
du se de store vinbjergsnegle, og på trunterne vokser 
svampe. Inde i skoven er der fl ere gravhøje, der imidlertid 
er svære at se, fordi skovbunden er meget tæt bevokset. 
Her kan du en aftenstund i forsommeren nyde resten af 
turen akkompagneret af natuglens tuden.

Stevning Nor stien
Vandrerute



Sandvig
Turen starter fra P-pladsen ved Sandvig. Allerede her får 
du et godt indtryk af, hvilke naturoplevelser, der venter 
dig på turen. Fra skovkanten er der udsigt over bugten, 
strandenge med græssende køer og et rigt blomsterfl or i 
sommerhalvåret.
Sandvig er et populært badested for beboerne i området, 
og det er et godt fi skevand til især havørred.

Stævningskov
Turen starter gennem en gammel bønderskov med tæt 
underskov, der næsten giver indtryk af, at man befi nder 
sig i urskoven. Skoven er drevet som stævningsskov, 
hvilket vil sige, at stammerne er savet af i en højde, så de 
kan skyde igen og på den måde danne mangestammede 
træer med en bred basis, kaldet trunter. Denne driftform 
giver en meget varieret underskov og fl oraen består derfor 
også af mange spændende planter som bl.a. tyndakset 
gøgeurt, ramsløg og gul anemone.

Udsigt over bugten
Ude af skoven åbner landskabet sig pludseligt med frit 
udsyn over marker og kig over bugten. Flere steder er 
der opsat bænke, hvor du kan lade roen falde over dig og 
nyde synet af en toppet skallesluger, der svømmer rundt 
med sine mange ællinger i en lang hale efter sig, og med 
nogle siddende på ryggen af mor. 
På den træbevoksede skrænt mod vandet har ræve og 
grævlinger gravet huler, og kigger du godt efter, kan du 
fi nde nogle af hulernes indgange i hegnet tæt ved stien.
Hegnet er meget varieret med arter som benved, vild 
æble, ask, eg, hassel, bævreasp, slåen, mirabelle og 
mange fl ere. Derfor er her også rigtig mange småfugle, 
og her kan du se rødstjerten ved sit redehul.

Stævning Næs
På Stævning Næs deler 
ruten sig i to. Rød Rute 
fører hele vejen uden om 
næsset langs stranden, mens 
Grøn Rute skærer den mere 
besværlige del fra og går direkte til Stevning Nor ad en sti 
med jævnt underlag. På turen omkring næsset (Rød Rute) 
er der en meget smuk udsigt over vandene, der deler sig. 
Herfra kan du nemlig se til Arnkil, der skærer sig ind i 
Als Fjord og deler den i Als Sund og Augustenborg Fjord. 
Bliver strandturen for besværlig, kan du altid vende om 
og tage Grøn Rute.
Langs næsset er der høje klinter, der i våde vintre - eller 
under en storm - af og til skrider i vandet. De friske skred 
giver livsbetingelser for nye arter, såkaldte pionér-arter, 
der klarer sig godt her. Det gælder forskellige insekt-arter, 
der kan lide en tør og solbeskinnet skrænt, og det gælder 
planter som forårsbebuderen følfod. På den lidt mere 
tilgroede skrænt vokser overdrevsarter som knopurt og 
rundbælg, og her på Stevning Næs vokser arter, der ellers 
ikke er almindelige i Sønderjylland, bla. dunet vejbred. 
På stranden kan du være heldig at se en strand-
tudse pile afsted som en mus.

næsset langs stranden, mens 

Stevning Nor Stien
Tæt ved landsbyen Stevning på Als’ vestkyst fi nder du 
vandreruten Stevning Nor Stien. Det er en rute, hvor du 
får en meget varieret naturoplevelse, gennem gammel 
bønderskov og med storslåede udsigter over mark, bugt 
og fjord. I forsommeren er det en ekstra oplevelse at 
gå her, fordi en tæt bestand af sangfugle som munk og 
gulbug synger smukt og kraftigt fra trækroner og levende 
hegn.

Den lange rute (Rød Rute) går hele vejen rundt om 
Stevning Næs, hvor du helt ude på pynten kan 

skue ud over de tre vande: Als Fjord, Als Sund 
og Augustenborg Fjord. Da ruten går langs 

stranden og neden for klinten, må du ikke 
regne med, at du altid kan komme 

tørskoet igennem. Det er imidlertid 
værd at prøve, da du bliver beløn-

net med den meget fl otte udsigt 
over vandet. Den korte rute 
(Grøn Rute) skærer turen om-

kring pynten af, og er bedst 
egnet for den, der ikke er 

helt så godt gående.


