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Velkommen til Næsby Strand  
Næsby Strand er et afvekslende naturområde med 
mange muligheder. Stedet er omgivet af frodigt 
landbrugsland og ligger næsten som en oase i et af 
Danmarks solrigeste områder. Der er noget for 
enhver smag – strand, dige, skov, levende hegn og 
småsøer. Et netværk af mindre veje og stier binder 
naturen sammen.  
 
Stranden 
Badestranden ved Næsby er rigtig god. Der er lavet 
en speciel kystsikring, som skaber små laguner til 
glæde for store og små. Bunden består overvejende 
af sand og ral uden store sten. Der er en bred 
forstrand med sand. Vandet bliver ret hurtigt dybt, 
men der er sjældent strøm, og lagunerne giver 
beskyttede forhold. 
 

Øst og vest for Næsby Strand er der ikke særlig 
gode badeforhold, men det gør ikke så meget, for 
her er gode muligheder for at fange havørred, torsk 
eller fladfisk. På stenstranden øst for området kan 
du også finde interessante sten. 
    
Diget 
Det fire meter høje stormflodsdige beskytter 
baglandet mod voldsomme vinterstorme med 
højvande. Det er bygget efter den store stormflod i 
1872 og er 63 km langt – fra Nakskov i vest til 
Keldskov i øst. Det meste af vejen er der en 
fremragende cykelsti på toppen. Herfra kan du nyde 
naturen og den ene flotte udsigt efter den anden.  
 
Store dele af diget er sydvendt og lunt. Her kan du 
opleve en masse sjældne smådyr og se nogle af 
landets smukkeste og sjældneste planter. Diget er 
oplagt for cykel- og vandreture til Albuen, Nakskov 

Fjord, rundt i lokalområdet eller længere ture ud i 
det flotte landskab. 
 

 
Skoven 
Øst for Næsby Strand ligger en række skove langs 
kysten. Tættest på ligger Vindeholme Vesterskov og 
Lindeskov. Skovene er typiske frodige Østdanske 
skove, men Lindeskoven er også kendt i hele 
Danmark for sin store bestand af småbladet lind. 
Det milde kystklima gør, at lindene her har 
overlevet i 3-6000 år som reliktplanter fra mildere 
forhistoriske perioder. Skovene er også 
karakteriseret ved nogle fantastiske kystskov-bryn, 
hvor der vokser maleriske egetræer og hårdføre 
buske. 
 

 
Søerne 
Vest for Næsby Strand ligger det regionale 
naturom-råde, Høkke Sø. Det er en lille fin 
rasteplads for en række trækfugle. Særligt kendt er 
området dog for sin bestand af padder. Af mere 
sjældne arter lever der løvfrø, grønbroget tudse og 
strandtudse. Især de små lysegrønne løvfrøer med 
sugekopper på fødderne nyder hele området godt 
af. De har spredt sig meget, så i maj og juni kan du 
opleve en imponerende kvækken fra de fleste 
vandhuller rundt omkring.  
 



Udgivet med støtte fra Tips- og Lottomidler til 
                                                  Friluftslivet. 

Trækfuglene 
Næsby Strand er en kendt trækfuglelokalitet. Især 
efterårstrækket i september og oktober kan på 
dage med vestlige vinde være ganske imponerende. 
Hvis du er heldig, så kan du opleve småfugle i 
titusindvis og rovfugle i tusindvis på de bedste 
dage. Skoven øst for området giver ofte fine 
observationsforhold. Der er ikke opdrift over 
skoven, så rovfuglene kommer flyvende lavt inden 
de kredser og stiger i spiraler over Næsby Strand.  

 
Sommerhusområdet 
Ved Næsby Strand findes et større 
sommerhusområde. Det er delt i to – 
Rolandsparken og Stubbegårdsparken. Fælles for 
begge områder er mange fine sommerhuse på store 
grunde. Der er gode beplantninger, grønne områder 
og mange små stier og veje binder området 
sammen. 
 
Naturcenteret 
Midt i området ligger Næsby Strand Natur- og 
Frilufts-center. Ved vejen findes en offentlig 
informations-pavillon med særlig formidling om 
områdets naturværdier. Der er varierende 
information afhængig af årstidens natur. Hvis du 
kommer gående eller cyklende er der mulighed for 
at benytte shelterpladsen med bålsted i haven.  
Du kan også leje det store naturcenter, der er 
fuldstændig ombygget i 2012. Her er plads til 24 
overnattende gæster. I fællesrummet er plads til 

grupper på 50 personer. Centeret har en masse 
information og aktivitetsudstyr til 
naturinteresserede børn og voksne. 
 
Spændende steder 
Tæt på Næsby Strand ligger mange små og store 
seværdigheder. 
Der er ikke langt til Sølvbjerghøj. Selve højen syner 
ikke af meget, men her er fundet bopladser fra 
nogle af de første stenalderfolk, der bosatte sig 
efter istiden. Det var også på Sølvbjerghøj, at 
Danmarks sidste halshugning fandt sted i 1882. 
 
I Kappel, der er et fint landsbymiljø, kan ses Kappel 
Stubmølle. Selve møllen er en af kun 8 bevarede 
danske stubmøller, der står på oprindelig plads. 
Den er nænsomt restaureret og står så fin og flot. 
 
Lidt længere væk kan du opleve Peter Hansens 
Botaniske Have. Selve området er på 30.000 m². 
Det er formet med søer, bække og bakker og 
rummer en af Danmarks største private 
plantesamlinger.  

Nakskov Fjord 
Der er ikke langt til Nakskov Fjord. Her findes også 
en bunke seværdigheder. Du kan tage på vandretur 
på Albuen, nyde lyset mellem fjord og bælt og se et 
spændende kulturmiljø.  
 
Du kan besøge Langø, som er en interessant 
fiskerihavn og en hyggelig landsby med gamle og 
nye huse, kirke, stejlepladser, stendysse med mere.  
 
Prøv også Nakskov Fjord undervejs med Postbåden. 
Her sejler du rundt mellem små holme og store øer 
ad snoede sejlrender. Der er mulighed for landgang 
på øerne Vejlø med fugle, Slotø med en borg eller 
Enehøje, der rummer en sjælden natur. Du kan 

også blive sat i land på Albuen og gå ind ad den 
smalle tange. Herfra er der ikke langt til Næsby 
Strand.  
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