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Vest for Kalundborg befinder sig en kuperet tange på omkring 15 km, der indeholder både 

skove, marker, mindre byer og nogle kyster med skrænter. Vi har her Sjællands vestligste 

punkt.  Her er god skiltning ud til Naturskolen på Røsnæsgården og videre ud mod fyret, 

der har en god stor parkeringsplads 500 m fra spidsen. På den sydlige side ligger 

Kalundborg Fjord, og man kan se Samsø og Romsø derude, lidt nord for ligger øen Hjelm. 

Man finder et godt kort over stedet her [link]  Blandt de store naturværdier har Røsnæs 

enge med vandhuller, hvor Klokkefrø og Stor Vandsalamander lever, der græsser køer. 

Faktisk kan man nærmest finde et subtropisk klima med sjældne planter og den fine 

sommerfugl Fransk Bredpande. Man har bedst held med den i juni og juli. Småspove og 

Dobbeltbekkasin, Korsnæb ses jævnligt, og Vendehals er næsten årligt til stede i april og 

maj. 

Spidsen har virkelig mange obs, så der er set 244 arter, kan man erfare i DOF-basen.  Om 

sommeren er Karmindompap og Rødrygget Tornskade samt de herlige sangfugle 

tiltrækkende, når man går gennem fyrskoven til Røsnæs Fyr. Der er café og en storslået 

udsigt over havet, hvor mange ænder, terner, måger og havfugle fouragerer. Sortand og 

Fløjlsand findes tit her. Parkeringspladsen har toilet og grillplads, og det er nemt at finde 

en platform til at observere fra.  På stranden er en udkigspost, der kun er tilgængelig via 

trappen til stranden til fods.   

Både borde og bænke står klar oppe ved fyrmesterens bolig, og de stenede strande er 

ganske velbesøgte af Stenpikker, Stor Præstekrave, Edderfugle, i efteråret Tejst – som 

også har ynglet på kysten for nylig - og Alk. Ved klart og godt vejr især i oktober kan man 

opleve, at der trækker hundredevis af Musvåger, Hvepsevåger, Falke og Høge samt 

mange mindre fuglearter i store flokke.  

På meget blæsende dage er der Kjover, en gang imellem Søkonge og Suler. Når der er 

stille går Fiskehejrer, Strandskader, Svartbag og Toppet Skallesluger i strandkanten.  De 

senere år er Rosenstær set i buskene sammen med Stære, og en række ganske sjældne 

arter som Gulirisk, Kongeederfugl og Lille Fluesnapper har gæstet stedet, dog er de ikke 

årligt forekommende.  

Henne ved Naturskolen ligger spisestedet Edderfuglen, der går får og geder i indhegning.  

Stedet har en naturvejleder, der holder mange oplæg for skoler, desuden holdes der årligt 

temadage. Der kan være lejrskole eller holdes møde med mulighed for overnatning.  

Herfra går sti op på Vågehøj, der er det højeste sted i landskabet, udsigten er fantastisk. 

Der er plads til parkering syd for vejen ved Naturskolen.  Man kan ligeledes gå ned til en af 

de lavvandede søer og iagttage Kærsanger, Gøg, Rødben og Engpiber, Tornirisk og 

Sangdrossel. Her yngler også rørhøgen. Tag madpakken med og gem dig bag nogle 

blomstrende hyldebuske, under tjørnen eller ved et vandløb, hvor guldsmede svirrer. 

Længere inde mod byen ligger et par vingårde, for eksempel Dyrehøjgård på Røsnæsvej 

254 med sine kirsebær og restaurant, der laver mad med lokale råvarer, den sælger også 

vin og spiritus. Den hyggelige Nyby havn på nordsiden bruges af badende hele året. 

Sommerhusene har flot udsigt ved Helles Klint, ligesom man passerer nogle fortidsminder 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/umano-roenaes-rundt/wp-content/uploads/2019/04/R%C3%B8sn%C3%A6s-Rundt-Folder-2019.pdf


og keramikerens butik. Digesvalerne flyver rundt sammen med både land- og bysvaler 

efter myg.  

Et flot arkitekttegnet hus med landkort og information ligger på den sydlige side, og her 

kan man starte en rundtur på Røsnæs. Det kaldes Naturrummet, og herfra kan turen gå 

langs sydsidens skråninger, her går kvæg. Ved huset er en god parkeringsplads. I alt er 

der 13 landemærker, som man kan planlægge at besøge via kortet. Rummet bliver brugt 

af skolerne til undervisning om naturen, alle andre kan også nyde deres madpakke enten 

ude eller inde. 

Vejen til spidsen er smal, kuperet og snoet, men den er elsket for sin variation. Der har 

endda været ynglende Biæder på Røsnæs, men de senere år er de kun set trækkende 

forbi.   

 


