Stier på Fejø.
Sti nr……. ?

Tur fra Dybvig Havn til Sletteren Strand med ”Blå Flag” .
Længde: ca. 2,5 km.
Gåtid: Ved jævn gang ca. 1 tim e.
Kvalitet: Jævn, bred og fast tram pesti med slået græs.
Husk evt. badetøj.
Det er tilladt at ride og cykle, m en ingen motoriserede køretøjer.
Kun færdsel på indtegnede stier.
Tag venligst dit affald med til nærmeste affaldsbeholder på Sletteren Strand, ”Blå Flag”.
Pas godt på naturen, og hold hunden i snor.
Velkommen.

Dybvig havn, er Fejøs oprindelige gam le fiske ri-, fragt- og færgehavn. Herfra var livlig
handel med omverden, idet alt lige fra bygningsartikler til nipsenåle skulle importeres,
mens alt godt fra Landbruget og frugthaver og lige til levende dyr skulle eksporteres.
Dybvig var øens sam lingspunkt m ed 2 bådeværfter og mange fragt- og fiskerbåde, her var
altid trængsel, og herfra afgik pæreskuderne til Børsen ved Christianhavns Kanal med frisk
frugt til Københavnerne, se mere på QR kode….
Start ved Havnekontoret, gå ad Dybvigvej til nr. 41 (Fejø M armelade) og drej til højre mod
øst af m arkvejen m ed græs til m osen ca. 600 m frem m e på venstre side. Efter m osen
drejes til højre og man følger skellet og grøften på venstre side direkte mod vandet, her
får man en smuk udsigt over mod Lolland, Askø og Lilleø. Til venstre m ed vest, tæt på
havnen, lå i fordums tid på højen et voldanlæg ”Barfred”, her har man kunne forsvare øen
mod fjender, se mere på QR kode….
Følg stien langs vandet mod øst, på venstre side ses resterne af en tidligere
forsøgsplantage med økologiske frugttræer som formentlig ikke kunne tåle havgusen.
Et stykke fremme møder man et vandhul, følg stien i et U tilbage mod øst og vandet.
Efter endnu et stykke kommer man til enden af en frugthave, passer denne gennem hegnet
med de høje træer, hvorefter fællesarealet for Fejøs østlige sommerhusbebyggelse dukker
frem. Du kan enten benytte trappen til højre ned mod stranden, eller fortsætte mod
øst,over græsarealet m ed som m erhusene til på venstre hånd.
I begge tilfælde er der en storslået udsigt mod øst, men bedst fra det høje græsareal, hvor

stien fortsætter i et hul i sivene efter at græsarealet er passeret.
Følg stien ud på Sletterodden, som afgræsses af kødkvæg ved gårdbutikken Fejø
Frilandskvæg, Slettervej 50, som ses til venstre over engen. Her ses også til venstre en lille
naturlig jollehavn. Denne var i gamle dage lodshavn for lodsbåden, som tilhørte lodsen i
Østerby, hvorfra man via et højt tårn havde udsigt over middelgrund og Femøsund, for at
man kunne holde øje med de forbipasserende skibe.
Ved lavvande kan man se nogle store sten i vandet, som formentlig har dannet en
beskyttelse mod havneindløbet, se mere på QR kode ….
Sletterodden er Fejøs sydøstlige hjørne. Ved bænken er der et såkaldt fikspunkt, et
nøjagtigt geodætisk målepunkt, hvoraf der findes mange i Danmark.
1) Fortsæt mod nord.
M od øst ses Femø med færge- og lystbådehavn. Længere fremme ligger Sletteren
Strand m ed ”Blå flag”, badebro og toilet. Her ender stien. Hvor badebroen står i
dag, var i gamle dage en større sten- træm ole hvor damperen fra Kiel mod
København anløb, se m ere på QR kode….
2) I ”Færgehuset” (det sidste hus på Slettervejen) boede tidligere en fisker som anvendte
Barkekedlen til im prægnering af den tids bom ulds-fiskegarn.
Garnene blev dyppet i en kogende coctail af bark og tjære og efterfølgende hængt
til tørre på pæle. M an kan forstille sig en skøn duft af tang, tjære og frisk havluft.
Stien ender her, følg evt. Slettervejen mod vest på vejen hjem .
3) Gårdbutikken Fejø Cider ligger på Slettervej 44. Her kan man købe cider, æblemost,
Gastrik (æbleeddike), Calvados og mange andre spændende gastronomiske
specialiteter.
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