
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde 
mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnas-
tik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-idrætsforbund, 
Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011. Udviklin-
gen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og 
Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information 
om Kløverstierne, deres forløb og seværdigheder kan 
findes via 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Android  
Market.

i Stevns Kommune

Bystien
Grøn rute 2,8 Km
En tur tilbage i historien.

Først passeres Rødvigs vartegn – en kopi af en flinteovn. 
Kroen er fra 1844 og i Krohaven lå indtil 1971 en danse-
pavillon.
Harmonien blev startet 1888 som et folkeligt samlings-
sted.
Hovedgaden 20 husede engang en telefon- central og på 
Strandvejen 10 lå brugsen.
”Klinten”  fra 1919 var et mondænt hotel. Under 2. ver-
denskrig tilholdssted for tyskerne, siden plejehjem under 
Statens Åndssvageforsorg og så fra 1981 konferencecen-
ter.
Plusvej 5 anses for at være Rødvigs ældste hus og for 
enden af vejen (til højre) lå tidligere et Sømandshjem.

Klintestien
Rød rute 7,8 Km
En tur med kalk og historie. 

Chr. Ø er skabt af byggeaffald, som en handlekraftig 
entreprenør smed i vandet i løbet af 1970érne. 
Efter en tur på kanten af klinten, som er optaget 
på UNESCO`s verdensarvsliste, nås  Boesdals Kalk-
brud. Her blev der brudt kalk fra 1914 til midten af 
1980´erne. Pyramiden blev anvendt til oplagring af 
kalk. I dag er bruddet et rekreativt område.
Ll. Heddinge er en gammel landsby, hvor stjerneud-
stykningen fra 1799 stadig kan ses. Gadekæret er en 
kunstig sø opstået som følge af opgravning af ler til 
lerklining af bindingsværkshuse.
Kirken er bygget omkring 1150 og er en forsvars-
kirke.
Rytterskolen fra 1721 er en af de 240 skoler, som 
Frederik d. 4 byggede. I dag et skolemuseum. 
Mindestenen på Korsnæbsvej er rejst for en friheds-
kæmper, som blev skud ved en træfning under 2. 
verdenskrig.

Landskabsstien
Sort rute 10,3 km
En tur med historie og åbne vidder 

Efter en tur gennem sommerhusområder fra for-
skellige perioder og Rødvig Ferieby nås Havnelev, 
som ligger i en lavning, dannet af 3 kilder. Kirken er 
fra omkring 1250.
Det første hus på Hovvejen – ”Tremasteren” – er 
bygget som bolig for 3 arbejderfamilier fra Højstrup. 
Hovvejen har navn efter, at tidligere tiders hovbøn-
der benyttede vejen, når de skulle på hoveriarbejde 
på Højstrup.
Højstrup Hovedgård er kendt tilbage til 1356. 
Nuværende hovedbygning er fra 1886. Hører under 
Vemmetofte Kloster. Blev kendt  via H.J. Heibergs 
skuespil ”Elverhøj” fra 1882.
Indtil en stormflod i 1872, var engen en lavvandet 
fjord og åen svær at passere. 
Ved stormfloden blev store mængder kugleflint 
skyllet op og dannede en dæmning. Kugleflinten 
blev udnyttet som råstof i stenindustrien. 
Turen forsætter langs kysten tilbage til Fiskerihav-
nen. Den første skibsbro i Rødvig blev anlagt i 1843 
og havnen er siden udbygget  mange gange, sidst i 
1975.

Junglestien
Blå rute 5 km
En tur gennem vildnis og byudvikling. 

Den gamle fabrik på Havnevej har både været cement 
– og maskinfabrik. Ved siden af ligger Skibsmotormu-
seet, bl.a. med motorer tilbage fra 1903 og en gammel 
fiskekutter. 
Multihuset fra 2011 er et Plus-energihus og  repræsente-
rer det nye Rødvig.
Junglestien langs Ljdebækken er en vild, snoet sti, der 
fører op til det nyeste boligområde  Thorsvænget fra star-
ten af 00`erne.Senere passeres boligkvarteret Byvangen 
fra sidst i 80`erne, før man når til et sommerhusområ-
de, hvor vejene har navne fra den familie, som stod for 
udstykningen. Turen fortsætter langs stranden til havnen 
med små fiskerskure, Skibs- og Bådebyggeri og roklubber.

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 sevær-
digheder. 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.
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