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Stik et ø-pas i lommen og rejs ud og oplev de danske øer! Vi er nået til det sidste af sommerens seks 
nyhedsbreve, og denne gang skal du en tur ned til sydhavsøen Fejø. Smålandsfarvandet er et oplagt 
sted at rejse hen i sensommeren og efteråret: Somrene er lange og badevandet lunt, og det er 
højsæson for de mange forskellige frugter, øen er landskendt for. 
 
 

Start ø-turen i ro og mag 

Hvis du kommer fra Fyn eller Jylland, starter din ø-tur måske med en 
færgeoverfart fra Spodsbjerg til Tårs (husk at få stempler i dit pas!), og 
fra Sjælland kan du fx køre over den gamle Storstrømsbro. Du kan også 
vælge offentlig transport: tag toget til Maribo og bussen videre til 
Kragenæs. Der er ingen grund til at jage for at nå Fejø-færgen, for den 
sejler fra Lolland cirka en gang i timen fra tidlig morgen til sen aften. 
Overfarten varer kun et kvarters tid. 

  

 
 
 

  

 Møllepigerne 

Hvis du vil af sted i august, kan du med fordel ankomme lørdag eller 
søndag, hvor Fejø Mølle er åben om eftermiddagen. Møllen er nemlig 
også øens turistkontor, og du bliver budt velkommen af de frivillige 
møllepiger, som har kaffe på kanden og lagkage til de lækkersultne. Her 
er også et lille udvalg af lokale specialiteter, så du kan få en souvenir 
eller to med hjem.  

  
 
 

  
 
 
 



 
 
 

Frugtøen Fejø 

Det starter med blommerne sidst i juli. Så følger æbler, pærer, morbær, 
ferskner, figner, kvæder og masser af valnødder. De lokale producenter 
nøjes bestemt ikke med at plukke frugterne, de forædler dem også til 
bl.a. blommevin og æblemost, -cider og -brændevin. Og tro ikke, at det 
smager af hjemmebrændt: Ligesom pæreskuden med frisk Fejø Frugt 
finder vej til Nyhavn i København, bliver de eksklusive Fejø-produkter 
solgt til detailhandlen og restauranter over hele landet. 
 

 
 
 

  

Nyd øen fra cykelsadlen 

Færgebilletten er billig, hvis du lader bilen stå på Lolland, og du kan 
sagtens komme rundt alligevel. Du kan fx leje en cykel både i Dybvig Havn 
og i Vesterby Havn, hvor færgen lægger til. Betalingen er enkel: 
MobilePay eller kontant i kassen på havnen. 

Hvis du er fugleinteresseret, kan en cykeltur nordpå ad dæmningen til 
Skalø varmt anbefales. Her er høje klinter, gode strande og et rigt 
fugleliv, især i træksæsonen. 

 

 
 

  

Velassorterede vejboder 

Cyklen er også et praktisk transportmiddel, når man gerne vil smage øens 
mange kulinariske herligheder. Du kommer nemlig forbi utallige vejboder 
med fx honning, marmelader og frisk frugt af sorter, du ikke finder i 
supermarkederne. Der er også mange gårdbutikker på Fejø, fx Spælsau 
på Slettervej, som tilbyder lamme- og fåreskind, strik, sæber og meget 
andet godt. Den er åben onsdag kl. 16-18 og lørdag kl. 10-14. 

 
 

  

Høj kvalitet 

Kai og Anita Winter har de sidste 20 år forvandlet Kernegaarden til et 
økologisk landsted med frugtavl, gårdmosteri, cideri, gårdbutik, tapas-
café og bondegårdsferie. Kai er blandt andet hædret af Det Danske 
Gastronomiske Akademi for sit arbejde med Fejø Cider, og han fortæller, 
at Fejø-boerne generelt lægger vægt på den høje kvalitet: 
 
"Øen samarbejder om at udvikle nogle attraktive tilbud til vores gæster, 
og efterhånden er her en del at opleve og så mange spise- og 
overnatningssteder, at man sjældent går forgæves. Niveauet er 
forskelligt, så man kan vælge det, man nu lige har lyst til." 
 

 
 



  

Husk det lokale museum 

Hvis du er på øen tirsdag aften eller lørdag eftermiddag, bør du 
planlægge en udflugt til Fejø Arkiv og Ømuseum. Her kan du bl.a. blive 
klogere på de lokale traditioner og se skøjter af ben, som er brugt i 
vikingetiden eller middelalderen. Og apropos traditioner: Den første 
lørdag i efterårsferien fejres Æblets Dag i Dybvig Havn.  
  
  

Hvad siger ø-eksperten? 

Dansk Ø-feries direktør Lindy Kjøller er – ikke overraskende – rigtig glad for Fejø: 

"Tænk, at man på to timer kan komme fra København til en så overdådigt frugtbar ø med sydlandsk 
stemning. Man føler sig ekstra velkommen på Fejø, fordi alle hilser – både på hinanden og på fremmede. 

Hvis du vil have mere sydhavsø, tilbyder Lolland Færgefart en særlig Turistbillet, som gælder i syv dage til 
Fejø, Femø og Askø. Og hvis du rejser i midten af september, kan du kombinere turen med 
Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing." 
 

 
Køb dit ø-pas nu! 

Har du endnu ikke et ø-pas? Så kan du bestille det lige her! 

 

 
Praktisk info: 

Overnatning: 
Her får du overblik over sommerhuse, camping og B&B/bondegårdsferie. 
 
Spisesteder: 
Café Dybvig på havnen, Centerkroen på Herredsvej, Strathenborg Restaurant & Bar, Fejø Ny Kro, Café 
Schymann, Kernegaardens Tapas café. 
Husk at tjekke åbningstider på stedets egen hjemmeside eller fejoe.dk, så du ikke går forgæves. 

 

 
Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter er støttet af Nordea-fonden og Erhvervsstyrelsen. 
 

 
 
Fotos brugt i dette nyhedsbrev af: Niels Haugaard. 
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https://book.oepas.dk/dk/aktivitetresultat
http://fejoe.dk/turisme/sommerhus-og-ferieudlejning/
https://www.facebook.com/Strathenborg-Restaurant-Bar-Fej%C3%B8-320301328844762/
http://fejoekro.dk/
http://schymann.dk/
http://schymann.dk/
https://kernegaarden.dk/
http://fejoe.dk/
https://danskoferie.dk/
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https://www.facebook.com/danskoferie

