VELKOMMEN TIL
SPORET VED STOKKEMARKE HESTEHAVE
Stokkemarke Hestehaveskov er en lille privatejet skov
sydøst for Stokkemarke. Ved beboerhuset og motions- og
legeparken i Stokkemarke by starter denne dejlige rundtur
på 4 km. Turen kan gøres til fods eller på cykel.
Når Stokkemarke forlades i sydlig retning, er ruten afmærket med pæle med blå pile. Efter godt 500 m drejes til
venstre i sydøstlig retning, og skoven ligger lige foran og
venter. Der fortsættes ligeud til hjørnet af skovbrynet, og
derefter langs med dette indtil man krydser en lille bro og
kommer ind i skoven. Senere svinges igen til venstre, og
inden man kommer ud af skoven ligger turens højdepunkt,
en lille skovsø hvor der kan slappes af og nydes medbragt
mad. Hold øje med en pæl med et Spor i Landskabet
Logo + 2 modsatrettede blå trekanter; den angiver at her
ligger søen! Efter et lille hvil følges stien ud af skoven til
Vestre Landevej der følges tilbage til Stokkemarke.
1 STOKKEMARKE
Byen der er kendt fra 1200 tallet, var historisk knyttet til
kongen og dermed en af de få mindre byer på Lolland der
ikke var underlagt herregårde. Bønderne var stolte af at
være “frie” bønder, hvilket dog senere blev ændret. I 1945
toppede befolkningen i Stokkemarke med ca. 2.500 indbyggere. Stokkemarke var helt frem til 1960´erne en vigtig
handelsby, hvad der også præger mange af bygningerne
på den langstrakte hovedgade. Det historiske og naturlige centrum udgøres af området omkring kirken. Foran
kirkemuren, ved Mindestenen, lå indtil ca. 1917 byens
fattiggård. Ved siden af kirken ligger den gamle landsbyskole, en bygning som i dag huser både ungdomsskole,
dagpleje samt fungerer som medborger- og kulturhus for
byens foreningsliv. Det er foran denne bygning at turen
igennem Hestehaveskoven tager udgangspunkt.
2 STOKKEMARKE KIRKE
Inden Stokkemarke forlades kan kirken med fordel
betragtes. Der er tale om en meget stor bygning med et
senromansk kor og skib, et unggotisk apsis samt et gotisk
sakristi. Mod nord et våbenhus og mod vest et meget
stort tårn fra ca. 1660 med 3 klokker. I nyere tid er der
bygget et nyt våbenhus i gamle munkesten ved tårnets

fod. Kirken kan virke pompøs udvendig, men indvendig er
den mindre prangende; nærmest hyggelig i sin enkelthed,
med spændende detaljer som epitafier, alterparti og prædikestol fra 1593, samt gamle kirkerekvisitter som kistespyd,
tingpunge m.v. Bænke og lysekroner er af moderne tilsnit.
Fortid og fremtid i et. Der er åbent i graverens arbejdstid,
samt på søndage under gudstjenester.
3 HESTEHAVE SKOV
Fra gammel tid var hestehaverne fælles græsningsarealer
for landsbyens heste. Frem til udflytningen i 1820´erne havde
gårdene i Stokkemarke en skovlod i Hestehaven, som dog
samlet forblev i Godset Knuthenborgs eje herefter. Skoven,
der ejes af John Rasmussen, fremstår i dag som en dejlig
varieret skov.

PÅ SPORET I HESTEHAVESKOVEN
KAN MAN OGSÅ OPLEVE:
På de tilstødende marker dyrkes der oftest afgrøder som
vårbyg, vinterhvede og raps. Der kan ofte ses både råvildt,
harer og fasaner langs sporet.
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Den lille sø i Hestehaveskoven er et godt sted at slappe af
og nyde medbragt mad.
5 Halmværket i Stokkemarke
Gårdejer John Rasmussen, Højvang, startede i 2008 CO2neutral produktion af fjernvarme til 150 brugere i Stokkemarke, hvortil der bruges 1700 tons halm årligt.
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Flere muligheder
• Rundturen kan med fordel kombineres med en meget spændende tur fra Stokkemarke til Knuthenlund, og rundt på flere
forskellige ØKO-Spor her.
• I Stokkemarke, lige ved begge tures start, er du som besøgende meget velkommen til prøve byens motions- og legepark der henvender sig til både børn og voksne.
• Maribo By og Naturpark Maribosøerne er bestemt også et
besøg værd. Herfra kan cyklende og gående tage videre
sydpå ad Jernbanestien til Holeby.
• Fra Holeby kan der fortsættes ad Jernbanestien og videre til
Roesporet ved Lungholm Gods og landsbyen Errindlev; en
fantastisk tur i den sydlollandske flade natur. Turfolder findes
også på www.spor.dk eller i Holeby.
• Fra Errindlev kan man komme videre ad cykelrute 38, Østersøstien. Enten ad Paradisruten mod Nysted og Nykøbing F.,
eller videre sydover til Brunddragene og her ramme det sydlollandske dige.
• Ved diget vil der være mulighed for at besøge det unikke
Fuglereservat på Saksfjed Inddæmning og Hyllekrog. For de
eventyrlystne venter der en fantastisk tur ad Østersøstien på
digekronen hele vejen ind til Nakskov.
For yderligere information
om mulighederne i området henvises til:
www.visitlolland-falster.com
www.naturparkmaribo.dk
www.friluftsguiden.dk
iPhones og smartphones:
Hent den gratis GoingDK i din appstore, og få adgang til en
masse turistinformationer om Lolland-Falster!

kortsignaturer - rutekort

4

Levende hegn
Jernbane
Vej
Gul rute
Henvisning til forklaring

Jorddige
Sti
Markvej

© Kort & Matrikelstyrelsen

Sporet ved Stokkemarke Hestehave er lavet i samarbejde mellem
lodsejer John Rasmussen, Stokkemarke Beboerforening og
Lolland Kommune, som et delprojekt under Områdefornyelsen
i Stokkemarke. Opsætning af skiltning samt opstilling af bord/
bænk og affaldsstativ ved søen er foretaget af Områdefornyelsen, og projektet er således medfinansieret af Socialministeriet,
FødevareErhverv/EU og Lolland Kommune. Beskæftigelsesindsatsen i Lolland Kommune har ydet en stor indsats i forbindelse
med udbedring af broen ved indgangen til Hestehaveskoven.

Turen kan med fordel startes i Stokkemarke, der ligger 11
km nordvest for Maribo. Fra afkørsel 48 på sydmotorvejen
følges Vestre Landevej. GPS koordinater til sporets start:
54.836908 og 11.364284. I området omkring kirken findes
flere parkeringsmuligheder.
Praktiske oplysninger
Gårdejer John Rasmussen, Højvang, stiller
Hestehaveskoven til rådighed for denne tur.
HUND I SNOR
På sporet færdes man således på lodsejerens
private ejendom, og hensynsfuldhed og respekt for den
opsatte skiltning er påkrævet. Sporet er åbent gående og
cyklende. Hund skal føres i snor. Sporet er ikke egnet for
handicappede. Sporet kan på enkelte dage være lukket på
grund af jagt. Kontakt lodsejer for yderligere information.
YDERLIGERE INFORMATION
John Rasmussen, Vestre Landevej 227, 4952 Stokkemarke
Tlf.: 54 71 14 00/Mobil: 40 15 66 99
Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsfor. · Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd · Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet.
Tekstforfatter: Lolland Kommune, Sektor for Udvikling og Erhverv.
Forsideillustration: Lærke Feld Andersen . Øvrige: Michael Pedersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrug og Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
Telefon 33 39 40 00 · spor@lf.dk
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