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På turen kan der opleves bygninger fra før 
Stavnsbåndets ophævelse i 1800. 
Ruten fører forbi Margretefiguren og Margrete-
stenen, samt Andrés hus, som i dag er muse-
um. De særprægede Radiohuse som ligger på 
Møllevej, blev bygget til de ansatte på radiosta-
tionen.
Turen går videre til havnen, hvor der stadig 
er fiskekuttere, som er med til at give et dej-
ligt havnemiljø. I de høje moderne  bygninger 
huserer Musholm Laks, der har havbrug ved 
øen Musholm. Fra havnen er der et flot kig til 
Storebæltsbroen. På turen tilbage kan du være 
heldig og møde en af byens haleløse katte.

Turen går ud gennem den mere end 200 år 
gamle landsby, gennem sommerhusområdet til  
Reersøs nordligste kyst. Der er et flot kig over 
til Asnæs med Asnæsværket og ind i bunden 
af bugten til Bjerge strand. Ruten går langs 
stranden mod øst til Flasken med Hallebyåens 
udmunding. Dette er et enestående og vigtigt 
naturområde for trækfugle og andre fuglearter, 
der fouragerer her. Har du energien kan du 
forlænge turen til Fugletårnet og eventuelt 
landbrugsmuseet Fløjgården. Her kan du i 
sommerhalvåret  se deres store flotte belgier-
heste. Syd for vejen ser du ud over Vejlen mod 
Dalby, Hals og Tuttens Klokketårn. Vejen går 
langs Vejlen til Reersø Kirke, der ligger smukt 
på toppen af en morænebakke, med en enestå-
ende udsigt over Vejlen til Dalby og Storebælts-
broen mod syd.

Turen går forbi Margretestenen, gennem lands-
byen, og ud i det dejlige og smukke landskab. 
Udflyttergården ”Skovbro” passeres, inden 
Radiostationen, hvor der er forment adgang. 
Radiomasterne kan stadig ses mod vest. 
Turen går videre ud i det åbne landskab, inden 
du når sommerhusområdet. 
Ruten fører dig forbi museet med amerikaner-
biler, og videre forbi Dronningegården, hvor 
Dronning Margrete I. fik ly, da hun forliste i 
1412. Ved de gamle gårde, står det fint udhug-
gede Reersøtræ med mytologiske figurer, som 
kunstnerne på Reersø har lavet. 
Man passerer den gamle hyggelige Reersø Kro 
på bakken op mod kirken.

Turen går mod nord gennem landsbyen, forbi 
kirken og mindestenen for tilbagekøb af øen i 
1801. De 16 sten symboliserer øens gårde. 
Gå en tur ind på kirkegården og se mindeområ-
det  i den nordvestlige del. På Landervejen dre-
jes der af mod sommerhusområdet til Reersøs 
fine badestrand. Herfra mod vest og så er du 
på vej øen rundt langs stranden og skrænterne. 
Der er flot udsigt først mod Asnæs, så Fyns-
hoved og Romsø, øen Musholm med havbrug 
og Storebæltsbroen. Undervejs kan ses en 
enestående flot natur, med bl.a. planter, fugle, 
harer og rådyr - er du heldig, ser du et par mar-
svin. Der er mulighed for hvil på bænkene, der 
er opsat på et par af udsigtspunkterne.
Når du går forbi havnen, kommer du ud på 
Anneses Sand og engarealer der kaldes 
”Sylterne”.
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Flasken
Rød rute 7,5 km

Den alsidige tur fra bymidten til 
vandkanten

Øen rundt
Sort rute 10 Km

Oplev  Reersøs natur 

Yderligere historier kan scannes  via QR-
koderne på ruterne.
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et 
samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, 
Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger, Dansk 
Firma-idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 
pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne er 
finansieret af Nordea-fonden og Tips-og 
Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om 
Kløverstierne, deres forløb og seværdigheder 
kan findes via 

endomondo.com og 
endomondosmobil app, 
der kan hentes gratis i App
Store og på Android 
Market.

kløversti.dk
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Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere 
oplevelser og frisk luft med motion. Vælg 
den rute, der passer dig i forhold til 
længde eller seværdigheder. Vælg mellem 
den grønne rute på 2½ km, den blå på 5, 
den røde på 7½ eller den sorte på 
minimum 10 km. Her i folderen kan du 
lade dig inspirere til valg af rute og bruge 
den som en guide undervejs.
Ruterne er også skiltede. Se mere om 
ruterne på www.endomondo.com
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Man passerer den gamle hyggelige Reersø 
Kro på bakken op mod kirken.
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Øen rundt
10 Km - Sort rute
Oplev  Reersø’s natur 

Turen går mod nord gennem landsbyen, forbi 
kirken og mindestenen for tilbagekøb af øen i 
1801. De 16 sten symboliserer øens gårde. Gå 
en tur ind på kirkegården og se mindeområdet 
i den nordvestlige del. På Landervejen drejes 
der af til sommerhusområdet til Reersøs fine 
badestrand. Herfra mod vest og så er du på 
vej øen rundt langs stranden og skrænterne. 
Der er flot udsigt først mod Asnæs, så 
Fynshoved og Romsø, øen Musholm med 
havbrug og Storebæltsbroen. Undervejs kan 
ses en enestående flot natur, med bl.a. 
planter, fugle, harer og rådyr  - er du heldig ser 
du et par marsvin. Der er mulighed for hvil på 
bænkene, der er opsat på et par af 
udsigtspunkterne.
Forbi havnen og ud på Anneses Sand og 
engarealerne der kaldes ”Sylterne”.

Foto’s Pia Ahrenst

guren Spor i marken

Vejlen. Skrænterne på vestsiden

Margretefiguren

Udsigt over Vejlen

Spor i marken

Skrænterne på vestsiden af Reersø
Yderligere historier kan scannes  via QR-
koderne på ruterne.
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et 
samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, 
Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger, Dansk 
Firma-idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 
pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne er 
finansieret af Nordea-fonden og Tips-og 
Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om 
Kløverstierne, deres forløb og seværdigheder 
kan findes via 

endomondo.com og 
endomondosmobil app, 
der kan hentes gratis i App
Store og på Android 
Market.

kløversti.dk

Dronningerun
2,4 km – Grøn
Tur gennem den g
ned til  havnen.

På turen kan der opleve
inden ophævelse af sta
Ruten fører forbi Margr
Margretestenen, samt A
er museum. De særpræ
som ligger på Møllevej,
ansatte på radiostatione
Turen går videre til hav
er fiskekuttere, som er 
dejligt havnemiljø. I de 
bygninger huserer Mus
havbrug ved øen Mush
der et flot kig til Storebæ
tilbage kan du være he
byens haleløse katte.

M h fi

På gensyn

i Kalundborg Kommune
Reersø

Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere 
oplevelser og frisk luft med motion. Vælg 
den rute, der passer dig i forhold til 
længde eller seværdigheder. Vælg mellem 
den grønne rute på 2½ km, den blå på 5, 
den røde på 7½ eller den sorte på 
minimum 10 km. Her i folderen kan du 
lade dig inspirere til valg af rute og bruge 
den som en guide undervejs.
Ruterne er også skiltede. Se mere om 
ruterne på www.endomondo.com

Flasken
7,5 km – Rød 
Den alsidige tur fr
vandkanten

Turen går ud gennem 
gamle landsby, gennem
området til  Reersøs no
et flot kig over til Asnæ
og ind i bunden af bugt
Ruten går langs strand
Flasken med Hallebyåe
er et enestående og vig
trækfugle og andre fug
her. Har du energien ka
til Fugletårnet og event
landsbrugsmuseet Fløj
sommerhalvåret  se de
belgierheste. Syd for ve
Vejlen mod Dalby, Hals
Klokketårn. Vejen går l
Reersø kirke, der ligge
en morænebakke, med
udsigt over Vejlen til Da
Storebæltsbroen mod s

Margrethefig
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æltsbroen. På turen 
ldig og møde en af 

Det åbne Landskab
5,36 km – Blå rute
Den ideelle motionsrute til alle aldre.

Turen går forbi Margrethestenen, gennem 
landsbyen, og ud i det dejlige og smukke 
landskab. Udflyttergården ”Skovbro” passeres, 
inden Radiostationen, hvor der er forment 
adgang. Radiomasterne kan stadig ses mod 
vest. Turen går videre ud i det åbne landskab, 
inden du når sommerhusområdet. Ruten fører 
dig forbi museet med amerikanerbiler, og 
videre forbi Dronningegården, hvor Dronning 
Margrete I. fik ly, da hun under sejlads  forliste 
i 1412. Ved de gamle gårde, står det fint 
udhuggede Reersøtræ med mytologiske 
figurer, som kunsterne på Reersø har lavet. 
Man passerer den gamle hyggelige Reersø 
Kro på bakken op mod kirken.

S i k

rute
ra bymidten til 

den mere end 200 år 
m sommerhus-
ordligste kyst. Der er 

æs med Asnæsværket 
ten til Bjerge strand. 

den mod øst til 
ens udmunding. Dette 
gtigt naturområde for 
learter, der fouragerer 
an du forlænge turen 
tuelt 
jgården. Her kan du i 

eres store flotte 
ejen ser du ud over 
s og Tuttens 
angs Vejlen til 
r smukt på toppen af 

d en enestående 
alby og 
syd.

Øen rundt
10 Km - Sort rute
Oplev  Reersø’s natur 

Turen går mod nord gennem landsbyen, forbi 
kirken og mindestenen for tilbagekøb af øen i 
1801. De 16 sten symboliserer øens gårde. Gå 
en tur ind på kirkegården og se mindeområdet 
i den nordvestlige del. På Landervejen drejes 
der af til sommerhusområdet til Reersøs fine 
badestrand. Herfra mod vest og så er du på 
vej øen rundt langs stranden og skrænterne. 
Der er flot udsigt først mod Asnæs, så 
Fynshoved og Romsø, øen Musholm med 
havbrug og Storebæltsbroen. Undervejs kan 
ses en enestående flot natur, med bl.a. 
planter, fugle, harer og rådyr  - er du heldig ser 
du et par marsvin. Der er mulighed for hvil på 
bænkene, der er opsat på et par af 
udsigtspunkterne.
Forbi havnen og ud på Anneses Sand og 
engarealerne der kaldes ”Sylterne”.

Foto’s Pia Ahrenst

guren Spor i marken

Vejlen. Skrænterne på vestsiden

Yderligere historier kan scannes  via QR- koderne 
på ruterne.Kløverstierne i Danmark er blevet til i 
et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk 
Firma-idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkom-
muner i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Frilufts-
liv. Mere information om Kløverstierne, deres forløb 
og seværdigheder kan findes via 

Velkommen på Kløverstierne, som er for dig, der vil ud i det fri 
og kombinere oplevelser og frisk luft med motion. I Reersø kan 
du vælge mellem den grønne rute på 2,5 km, den blå på 5 km, 
den røde på 7,5 km eller den sorte på 10 km. Her i folderen kan 
du lade dig inspirere til valg af rute og bruge den som en guide 
undervejs. Hvis du vil vide mere om områdets spændende kultur 
kan du også scanne QR koder ude på ruterne.

Ruterne er også skiltede. Se mere om ruterne på 
www.endomondo.com

Kløverstien i Reersø er etableret med støtte fra EU og Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter, Friluftsrådet, Nordea-fonden og 
Kalundborg kommune.

På gensyn

Reersø
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der kan hentes gratis i App 
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Dronningerunden
Grøn rute 2,4 km

Tur gennem den gamle bydel og 
ned til  havnen.

Det åbne Landskab
Blå rute 5,4 km

Den ideelle motionsrute til alle aldre.

 

 

 

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne
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Flasken 7,5 Km

Dronningerunden  2,4 Km

Øen rundt 10 Km 

Reersø’s befo

Fløjgårdens Belgierheste

olkning Reersø havn

Stok roser ved de gamle gårdeStokroser ved de gamle gårde

Ruteforklaring

Det åbne Landskab 5,36 Km 

Flasken 7,5 Km

Dronningerunden  2,4 Km

Øen rundt 10 Km 

Reersø’s befo

Fløjgårdens Belgierheste

olkning Reersø havn

Stokroser ved de gamle gårde Fløjgårdens belgierheste
Stok roser ved de gamle gårdeStokroser ved de gamle gårde

Ruteforklaring

Det åbne Landskab 5,36 Km 

Flasken 7,5 Km

Dronningerunden  2,4 Km

Øen rundt 10 Km 

Reersø’s befo

Fløjgårdens Belgierheste

olkning Reersø havn

Stok roser ved de gamle gårdeStokroser ved de gamle gårde

Ruteforklaring

Det åbne Landskab 5,36 Km 

Flasken 7,5 Km

Dronningerunden  2,4 Km

Øen rundt 10 Km 

Reersø’s befo

Fløjgårdens Belgierheste

olkning Reersø havnReersø’s befolkning Reersø Havn

Dronningrunden 2,4 km

Det åbne Landskab 5,4 km

Flasken 7,5 km

Øen rundt 10 km


