
Møn er mest kendt for sin eventyrlige klint, der strækker sig otte kilometer langs østky-
sten. På den rute har jeg tidligere lavet en guidet kør selv fototur, som jeg kalder nr. 1. 
Ikke langt bag de kridhvide kulisser finder man ualmindelig artsrigt græsland: Høvblege 
og Jydelejet.
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Her følger min guidede fototur nummer 2: Overdrevet Høvblege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høvblege, Sortplettet Blåfugl og vildtvoksende orkidéer

Når man siger ”Høvblege”, siger man Sortplettet Blåfugl. Her finder vi Blåfuglens sid-
ste sikre lokalitet i Danmark. Derfor er denne sommerfugl, med den bizarre livscyklus, 
 nærmest et ikon for området. Her flyver dog også den særlige variant af Kejserkåbe-hun-
nen,  Valesina, der er ubeskriveligt smuk. Ikke så ringe endda, som man siger i det jyske 
- på én og samme lokalitet Danmarks måske sjældneste sommerfugl side om side med 
Danmarks nok smukkeste sommerfugl. 

Møns Klint er imidlertid også kendt for den største koncentration af vildtvoksende 
 orkidéer i Danmark. I dag kan man opleve 15-18 arter på Møns Klint. Flere af dem er 
meget sjældne, og de findes ikke i andre egne af landet.

I min daglige færden som naturfotograf deler jeg gerne ud af min viden om lokaliteten.
Jeg guider dig op på overdrevet Høvblege, hvor kridtet ligger helt oppe i jordoverfladen 
og er en af årsagerne til de mange forskellige og sjældne planter.

I min beskrivelse har jeg taget nogle fotos af sommerfuglene og orkidéerne og tilført min 
egen lille historie.



Overdrevet Høvblege, Timian og Sortplettet Sommerfugl

Du indstiller din GPS på: Busenevej 40, 4791 Stege, som er den nærmeste GPS adresse. 
Blot 600 meter forinden, hvor vejen Gurkebakken munder ud i Busenevej, er du ved 
 stedet. Der er en lille P-plads til ca. 6-8 biler. Er der optaget her, kan du parkere lidt nede 
ad Gurkebakken til højre.

Der er ingen vandrekort eller kort på stedet, men du kan med fordel hente den på Natur-
styrelsens hjemmeside, hvor det er nr. 53, som hedder: Møns klint og Klintholm.

Den guidede fototur er ikke så lang, men den kan godt være lidt anstrengende på nogle 
mindre stækninger.

Allerede ved P-pladsen kan du opleve de sjældne blomster. Sæbeurt hedder urten ved 
P-pladsen, hvid og 30-60 cm. høj.

Fra P-pladsen går du nordpå. Efter et par hundrede meter finder man krydderurterne Ti-
mian og Merian. Er du i tvivl, om du står ved Timian eller Merian, så tag et blad og gnid 
det lidt mellem dine fingre. Får du en sød duft, har du fat i Timian. Og hvor der er Timian, 
er der også chance for Sortplettet Sommerfugl.
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Østrisk Hør og Esparsette

Et par hundrede meter fra P-pladsen skal du gennem et led, og foran dig ligger Høvblege. 
Inden du fortsætter din vandring og din fotografering, skal du vide, at man skal blive på 
de små stier. Uden for stierne bliver vegetationen hurtigt overtrampet, og man kan som-
meren over se, at planterne ikke kan rette op på sig selv.

Her ved bunden af Høvblege kan du roligt stoppe op og se dig om. Rundt om kan du se 
de vilde blomster som Østrigsk Hør og Esparsette.

Specielt Esparsette har det med at præge Høvblege. Ca. 14 dage hvert år står den flottest 
og sætter sit rødlige/rosa skær i naturen her. 

Du kan nu vælge at gå til venstre/vest, fortsætte op/nord eller til højre mod øst. Mit eget 
valg er afhængig af vindretning og årstid. En af mine fotovenner kalder Høvblege for en 
forblæst gold knold, men alligevel er det ”et must” for ham at komme her et par gange 
årligt.

Ofte falder mit valg på at gå til højre og følge den afmærkede vandresti nr. 7. Du skal ikke 
gå hurtigt, hvis du er her for at se Den Sortplettede Blåfugl. Du skal da blive her, og lade 
den komme til dig. Ser du den flyvende, behøver du ikke fare efter den. Vent blot, - den 
har det med at flyve lidt frem og tilbage. 



Stor Gøgeurt, Skov-Gøgeurt og Kejserkåben.

Her i gyden vil du også kunne se forskellige orkidéer som Stor Gøgeurt, Skov-Gøgeurt. 
Når du fotograferer, kan du anvende dit makroobjektiv til begge dele.

Du fortsætter nu blot mod øst, og når du har passeret et lille dige, går stien rundt og op 
om Høvblege. Du følger stille og roligt stien op, og under din færden vil der nok både 
være Sortplettet Blåfugl og Orkidéer. Men hvis du ikke har bemærket det, vil der også 
være Køllesværmere. Der er flere forskellige af dem, så kik godt efter antallene af røde 
pletter på vingerne.

Der er både Timian-, Seksplettet-, Femplettet- og Treplettet Køllesværmer. Den er ikke 
særlig sky og nem at gå til. 

Når du rammer den østlige top af Høvblege, fortsætter du din vandring mod øst langs 
el-hegnet. Kik dig godt omkring, for her er orkidéen Sumphullæbe. Du fortsætter mod 
øst, til du kommer til et 90 graders sving på indhegningen og så går du gennem leddet, 
venstre om og retur på den anden side af el-hegnet.

Mod Klinteskoven er der gode muligheder for at se sommerfugle, bl.a. Kejserkåben.



Kongsbjerg og Tyndakset Gøgeurt

Er det første gang, du er på Høvblege, er det ”et must”, at du går hele vejen op til Kongs-
bjerg.

Jeg går altid op ad den fra sydsvest på dette bakkedrag / bjerg, Kongsbjerg, som er 
135 m.o.h. Det er det næsthøjeste punkt på Møns Klint. Kun Aborrebjerg er højere 
med 143 m.o.h.

Du behøver ikke planlægge en pause deroppe, det kommer helt af sig selv. Godt forpu-
stet er det tid til at indtage lidt fra tasken om ikke andet så lidt vand. Nyd den storslåede 
udsigt derfra ud over Østersøen og Hjelmbugt. I det fjerne kan du skimte Elmelunde 
 Kirke. Nyd stilheden og nuet. Man er ofte alene deroppe og stilheden er øredøvende. Jeg 
går så nedad mod øst og rammer igen dalen på den nordlige del af Høvblege.

Ved det sorte led er der under træerne Tyndakset Gøgeurt. Den står dybt og mørkt inde 
under træerne. Den er nemmere at gå til i Jydelejet, hvor den gror ved Langebjerg.

Elmelunde Kirke vil være et besøg værd, når du kører retur mod Stege. Den er kendt for 
sine helt fantastiske kalkmalerier. 
Du stiller blot din GPS på Leonora Christines Vej 1, 4780 Stege. Kirken er normalt åben, 
det koster ikke noget, men jeg lægger alligevel altid en mønt i kirkebøssen.
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Overflyvende rovfulge, traner og sangfugle

Du har nu runderet overdrevet Høvblege og turen kan gå retur til din bil. Turen behø-
ver kun at tage et par timer i alt, og du kan fint kombinere den med at køre videre til 
 Geocenter Møns Klint. Gå her en tur op til Dronningestolen, det tager ca. 1½ time.

Du kan også smutte til Jydelejet, en tur ud til klintekanten og lidt rundt. Men det gøres 
næppe under 3 timer. Er du ude efter at se Jordorkidéen, Horndragen, i juni/juli måned 
kan det gøres på under en time. Horndrageren ligger kun nogle hundrede meter fra 
P-pladsen ved Jydelejet. Du kan læse mere herom i min guidede fototur til Jydelejet og 
klintepartiet Lille Taler.

Rundt på din færden på Høje Møn vil du kunne opleve overflyvende rovfulge, traner og 
sangfugle. Mindre end et 400 til 500 mm. objektiv kan ikke gøre det. De går ofte ”in the 
sky”.

Vi har her bl.a. Vandrefalken, som det godt kan være en oplevelse at se. Du kan læse om 
Vandrefalken på Geocenter Møns Klints hjemmeside.
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Yderligere information

Send mig en mail efter yderligere oplysninger. Det er gratis, og jeg står altid til rådighed. 
Nogle årstider er bedre end andre på Møns Klint. Og dine egne forberedelser forud for en 
tur er altafgørende for en god oplevelse. Jeg har også nogle ”waypoints”, jeg kan sende 
til dig.

Små nyttige oplysninger

 Parkering ved Overdrevet Høvblege koster ikke noget.

 Parkering ved Geocentret koster 35,- kr. - Husk mønter

 Parkering ved Jydelejet koster ikke noget.

 P-pladsen ved Fyret koster ikke noget.

 De gode råd som efterlad ikke noget i bilen giver god mening.

 Overdrevet Høvblege er efter min opfattelse bedst fra maj til august.

 Bogen Orkidéerne på Møns Klint af Niels Faurholdt & Jimmy Lassen kan købes i 
 Geoentret eller hos boghandleren i Stege. ISBN: 978-87-996161-0-07
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Naturfotograf og revisor Bjarne Nybo
www.rabrevision.dk
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