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Møns Klint ligger i det sydøstligste hjørne af Danmark. Hele Møns østvendte kyst tegnes
af den helt op til 128 meter høje og otte kilometer lange klint. Møns Klint er udnævnt til
Danmarks vidunder nr. 1.

I min daglige færden som naturfotograf deler jeg gerne ud af min viden om lokaliteten.
Turen er den første af i alt tre planlagte kør selv fototure til området. Snart kommer:
Jydelejet og klintepartiet Lille Taler samt: Overdrevet Høvblege. Forventes at være færdig
i februar/marts måned 2015.
I min beskrivelse har jeg taget en række landskabsfoto fra turen. Ledsaget af min egen
lille historie.
Du bliver guidet gennem et unikt og enestående klintelandskab som kun findes tilsvarende på Rügen i det gamle DDR og ved Dover i England. Et landskab som er præget af de
tre istider og hvor hele klinten blev dannet for 75 millioner af års siden.
Møns Klint besøges årligt af ca. 600.000 personer, og alene GeoCentret har 40.000 betalende biler på P-pladsen. Udenlandske TV kanaler valfarter til klinten for at lave TV udsendelser og video af det unikke område.

Klinteturen fra Møns Fyr til udsigtspunktet Dronningestolen
Du indstiller din GPS på: Fyrvej 5, 4791 Stege. Du ankommer til den lille P-plads på den
sydlige del af klinten ved Møns Fyr – og guides langs klintekysten ca. 2.5 km. op til det
højeste punkt på klinten: Udsigtspunktet Dronningestolen. Derefter går turen retur til fyret
på klintekanten i trætopperne. Turen tager ca. 3½ til 4½ timer og er ret anstrengende.
Turen kan dog afkortes undervejs.

Møns Fyr ejes i dag af Klintholm Gods v/godsejer Peter Scavenius. Fyret er automatiseret
og fyrmesterboligen er i dag udlejet. Fyret og det lille udsigtshus spillede en central rolle
under den kolde krig og var en del af Stevns Fortet komplekset.
Ved parkeringspladsen kan du tage brochuren Naturstyrelsens Vandreture nr. 53. Den
kan dog med fordel hentes på Naturstyrelsens hjemmeside. Fra P-pladsen går du over
den åbne mark via en af de små stier. I juni og juli måned kan du se den vilde blomst:
Ager kohvede, som i dag er yderst sjælden. Planten er oprindeligt en ukrudtsplante.
300 meter fra pladsen går der en lille sti ned til klintekysten. Ørekulen hedder stedet.
Allerede her vil du opleve, at kysten er noget helt specielt. De næste par kilometer vil du
opleve at gå på runde små sten på størrelse med en knytnæve. Det er anstrengende og
kræver sin balance, specielt med en godt fyldt fototaske, hvori der selvfølgelig også er
en madpakke. Min egen foretrukne madpakke består af hjemmelavede fiskefrikadeller
m/hjemmelavet remoulade og et par stykker groft rugbrød. Let og fylder ikke meget i
fototasken.
Når du kommer 200 meter hen, åbner et fantastisk syn sig: Jættebrinken. Her oplever du
for første gang de lodrette klintepartier. Du kan se, hvordan klinten har drysset små
kridtflager ned på kysten. Du kommer til at gå på kridtet – det er som at gå i sæbe.
Du møder mudderskred - og pas på ikke at gå på mudderet. Det er noget tungt og
klæbrigt og ikke til at få af dine vandresko.
På din vej retur kommer du til at gå på klintekanten direkte over dig på klintepartiet Jættebrink, ligesom du får mulighed for at gå ud på Ndr. Hundevængs Klint.
Foran dig ligger der nu ca. to km´s vandring hvor det ene klinteparti efter det andet hele

tiden udfordrer dine fototekniske muligheder. De hvide kridtklinter tårner sig op. Og der
er mange historiske og geologiske elementer. Der er et fantastisk liv bag ved klinten. Her
er en helt unik flora, insekt- og fugleliv.
Du møder partier med flintesten, der ligger i lag fra vandret til lodret, presset op under
istiden, blandede vandreblokke, fossiler og sandstrand. Mudderskred og mudderdale.
Selv bliver jeg så ydmyg, hver gang jeg går der.
Gråryg og Gråryg trappe
Efter ca. 1.3 km. kommer du forbi Gråryg trappe. Du kan vælge at gå op ad trappen som
har 468 trin. Men du bør forblive på klintekysten og fortsætte din færden. Stedet ved
Gråryg trappe er velegnet til en lille siddepause og evt. nyde madpakken.
Når du fortsætter ad klintekysten fra Gråryg trappe, fortsætter det ene klinteparti efter
det andet. Efter ca. 20 minutters gang kommer du til et af de mest fotogene klintepartier.
Klintepartiet Græderen
Klintepartiet er afbildet i utallige udgaver og versioner til turistfoldere og ofte af de mange
billedkunstnere der er bosat på Møn. En dag var jeg gået til stedet med det primære
formål at fotografere et nyt skred lige nord for Græderen. Ved Græderen kunne jeg se at
der pumpede sig nogle skyer op. Så var det på med vidvinkel og filter og følge skyernes
dannelse. Samtidig var det lavvandet og stranden var noget bredere end så ofte.
Der var skyllet en del tang ind, hvilket er med til at sætte sit præg. Forrest i billedet har
vi et såkaldt mudderskred.

Når du har passeret Klintepartiet Græderen vil du kunne se hen til trappen som fører dig
op til GeoCenter Møns Klint. Det er her du skal op. Trappen går stejlt op, og du har nu
497 trin.
Når du kommer op til første afsats, bør du lige gå ud til højre og nyde udsigten fra afsatsen. Her vil det også være muligt at se vandrefalkens rede, og i maj- juni vil det være
muligt at nyde ungernes ”manglende” flyvekunst. Ikke alene er det verdens hurtigste fugl
men også verdens hurtigste dyr. Mindre end et 400 mm objektiv kan ikke gøre det. Men
ingen grund til at slæbe det med – det gør du blot en anden dag.
Nyd turen op ad trappen. Anstrengende men sikken en gang motion. Når du kommer op
er du ved GeoCenter Møns Klint, og der er mulighed for en lille puste, men det kommer
helt af sig selv.
Ved GeoCentret kan du købe dig en forfriskning ligesom der er restaurant. Ønsker du at
se udstillingen skal du afsætte et par timer yderligere.
Jeg har det dog med at koge op når jeg har taget trapperne og fortsætter snarest min
vandring

Dronningestolen
via trappen v/GeoCenter Møns Klint
Du tager så en beslutning, om du vil fortsætte op til Dronningestolen. Jeg kan varmt anbefale den. Den forlænger vel din tur med 3 kvarter.
Du går så op ad trappen, som denne gang kun har 138 trin. Du fortsætter ca. 400 meter
og kommer til udsigtspunktet. Det er endestationen i denne omgang. Nyd udsigten derfra.
Derfra går turen retur til GeoCenter Møns Klint, og du fortsætter tilbage mod Møns Fyr
ved at gå ud ad Board Walken på 268 meter og fortsætte langs stien mod syd.

Nyd turen, det er som at gå i ingenmandsland. Du vil snart gå alene på den store klint og
stilheden kan være overdøvende Enkelte steder er der fældet et træ eller to for at give
plads til udsigten og view mod Østersøen.
Fra GeoCenter Møns Klint og til Møns Fyr
På klintekanten
Så går turen fra GeoCentret og tilbage til Møns Fyr på kanten. Umiddelbar lyder det nemt
og let. 2½ km og hvor det triller ned fra ca. 100 meter til 10 m.o.h. Men jeg lover dig en
helt enestående vandretur, hvor det går rundt og rundt og op og ned. Jeg kalder selv
turen for: På kanten af udkantsdanmark.
Under turen er der flere udsigtspunkter, hvor man bør stoppe og tage nogle billeder.
Selv finder jeg farven i vandet helt eventyrlig og til tider helt surrealistisk.

Turen giver sig selv, da der flere steder er rækværk, og stien er rimelig nem at gå på. Flere
steder bør du dog lige forlade den og gå de sidste 20 til 40 meter ud til kanten – hvor du
vil opleve Wow effekten. Disse steder kalder jeg forbudt for børn.
Men langt de fleste steder står rækværket helt ude ved kanten og det er muligt at placerer dit stativ på den anden side og selv forblive godt og i sikkerhed bag rækværket.

Bedst som man tror, man er færdig, med trapper kommer der dog nogle meget små trapper ved Gråryg trappe. Men ikke ret mange. Så er det blot at fortsætte, og du kommer
snart ud i lidt mere åbent landskab.
Du vil komme forbi radarstationen og gå ikke blot forbi den, men gå ud mellem træerne.
Her ligger resterne af soklen til en gammel radarstation. Udsigten er fantastisk fra stedet.
Du forsætter blot din vandring, og snart kommer det til at gå stejlt nedad af flere omgange.
På et tidspunkt kommer du til et dige med nogle stensætninger. Før du når dertil kan jeg
varmt anbefale dig at gå op på Ndr. Hundevængs Klint. Udsigten mod Jættebrink er en
af mine foretrukne.
Kommer du der i sidst i marts eller begyndelsen af april måned vil du ved stendiget kunne
finde masse af Blå Anemoner ligesom der senere på året vil være flere af arterne danske
jordorkidéer.
Jættebrinken er et af DOF-fugletællernes foretrukne tællesteder. Der er fri udsigt over
Østersøen, og de spotter langt før os andre traner, rovfugle og sangfuglenes trækrute
Sidst i marts måned overflyves Jættebrinken ofte af flere tusinde traner og senere kan
man opleve musvågerne in the sky. Står du omkring Jættebrinken, vil et 500 mm objektiv
give god mening. Når jeg møder fugletællerne, får jeg lige dagens observationer og kan
følge dem på DOF.

Herefter er det blot at gå retur via Jættebrinken og ned til P-pladsen, hvor det er tiden at
få det svedige undertøj udskiftet med tørt.
Med håbet om, at du/I får en god oplevelse, ønskes du/I god tur.
Små nyttige oplysninger
 Trappen ved Gråryg er spærret indtil foråret 2015 grundet renovering.
 Gå ikke på klintekysten ved vintertide – risiko for skred.
 P-pladsen ved GeoCentret koster kr. 35,-, husk mønter.
 P-pladsen ved Fyret koster ikke noget.
 De gode råd som efterlad ikke noget i bilen giver god mening.
 Husk stativ og filtre gerne et CIR-Pol filter.
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