Fugle på fjorden

På vandet og i luften færdes fuglene tæt på roere og sejlere i Sakskøbing Fjord.
Blishøne, gråand og knopsvane er de talrigeste, men som regel ses
også hejrer på fiskejagt langs bredderne og skarve, som hviler sig på
pælene - ofte med vingerne slået ud til tørring,
Toppet og gråstrubet lappedykker kan du være heldig at se inderst,
hvor fjorden nærmest er et åløb. Her har de ynglet gennem nogle år.
Blishønsene træffes overalt i større flokke, undertiden på støjende
flugt fra roere og sejlere.
Ude ved Oreby Bro ved fjordens vestlige bred yngler gravænderne,
og her lyder ofte strandskadens vedholdende advarsler over sivene.
De heldige kan melde om havørne i luften, højt over træerne overfor Oreby Bro.
De ofte observerede fugle omfatter desuden hættemåge, sangsvane,
troldand, hvinand, taffeland, stor skallesluger, canadagås og knortegås.
I alt har Dansk Ornitologisk Forening opført 86 fuglearter på observationslisten over Sakskøbing Fjord.

Adresser

Overnatning: Danhostel, Saxes Alle 10, telefon: 54 70 60 45.
Spisested - Café Havnehuset, Brogade 16, telefon: 54 70 72 41.
Lægevagt: Sakskøbing Lægehus, Juniorsgade 35, telefon: 54 70 46 36.
Apotek: Søndergade 9, telefon: 54 70 40 21.
Indkøb: Netto, Lillemark 3.

Afstande

Fra Sakskøbing til
Oreby Bro: 4 km.
Bandholm: 12 km.
Blands: 18 km.
Askø: 18 km.
Fejø, Dybvig Havn: 22 km.

Fra Bandholm til
Askø: 6 km.
Blands: 6 km.
Kragenæs: 14 km.

Saxkjøbing Roklub

Det ser du, når du ror

Fra Kragenæs til
Fejø, Vester Havn: 3 km.

Sakskøbing Roklub:

Havnegade 6, 4990 Sakskøbing. - post@saxkjoebing-roklub.dk

Sakskøbing og havnen

Under vandet

Gråstrubet lappedykker

Sakskøbing havn er et godt sted, hvis man vil have mange
fisk. Der fanges både torsk, aborre og ørred i store mængder.
Man kan også være heldig at se de sorte rygfinner af marsvin,
som dukker op af fjordens vand for at ånde. Et par forvildede
og halvdøde sværdfisk er i de senere år trukket på land i
Sakskøbing.

Sakskøbing Havn ophørte officielt som trafikhavn i 1997. Siden er de
gamle havnebygninger omdannet til bl.a. sundhedscenter i det gule
pakhus. Den høje kornsilo er overtaget af Sakskøbing Boligselskab,
som i 2000-2001 indrettede 27 lejligheder. På modsatte side har
boligselskabet opført Toldboderne med 40 lejemål.
Havnens bolværk og havneareal blev renoveret frem til kommunesammenlægningen i 2006. Inderhavnens lystbåde hører til i Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub. Lægere ude i fjorden, ved Maltrup
Vænge, holder Sakskøbing Bådelaug til. Husbådene lejes ud til
feriegæster, fortrinsvis i sommerhalvåret.
Fra havnen og Saxkjøbing Roklub er der ikke langt til byens torv
og indkøbsgade. Sakskøbing omtales allerede i 1240. Byen er i dag
en livlig handelsby med ca. 4.700
indbyggere.
I 1910 blev Sakskøbing Sukkerfabrik
opført. Dens siloer ses over byens
tage ude fra vandet. Siden 1991
er bygningerne udlejet til private
boliger og erhverv. Den sociale
institution, Saxenhøj, ligger vest for
fjorden. Den drives af Guldborgsund Kommune for hjemløse og
sindslidende.

Maltrup Vænge og Maltrup Skov

Sakskøbing Fjord har nærmest karakter af et åløb mellem inderhavnen og Maltrup Vænge Lystbådehavn med Sakskøbing Bådelaugs
broer og klubhus - vest for fjorden. Bag sivene gemmer sig en 11
hektar stor sø, som opstod ved en oversvømmelse af engarealet i
november 2006, men som Guldborgsund Kommune ”ophøjede” til
en egentlig sø., der hurtigt fik et rigt fugleliv.
Efter lystbådehavnen breder fjorden sig ud mod Maltrup Skov, til

venstre, der rummer et beskyttet, mindre naturområde med lysåben
skov af bøg og eg. I det tidligere skovfogedhus har Krenkerups forrige ejer, Gorm Grinling-Reventlow, sin ”aftægtsbolig”.
Langs fjordens østlige bred ses haver og huse ved Orebyvej mellem

Sakskøbing og Oreby Slot. Mange af husene er opført i ”Guldborgland-stil”, som er karakteristisk for huse og gårde under det tidligere
Guldborgland Baroni, oprettet 1784 af Orebygård og Berritsgård.
Byggeskikken blev indført omkring 1800 af baron Abraham Lehn.
Den gravede sejlrende gennem Sakskøbing Fjord er ca. fire meter
dyb. Uddybningerne indledtes i 1804. Afmærkningerne passes af sejlklubberne. Ældre sømærker er ”bevaret” - undgå påsejling. Uden for
sejlrenden er vandet lavt men muligt at vige ud i ved passage af både
i sejlrenden. Efter ca. fire kilometer er vandet meget lavt på venstre
side ud for Oreby Bro.

Oreby Slot og Oreby Bro

Den gamle herregård er nævnt i 1300 tallet, hvor ejeren var Erik
Sjællandsfar. Sammen med Berritsgård udgjorde Orebygård baroniet Guldborgland fra 1784, og slottet var frem til 2001 i slægten
Bertouch-Lehns eje. Hovedbygningen er opført i 1578-1587
ved Hans van Steenwinckel den
ældre og ombygget i hollandsk
renæssance i 1872-1874.
I 2001 blev Oreby Slot, Oreby
Gl. Kro og Oreby Mølle købt af
Hans Michael Jebsen. Der er ikke
adgang til det ubeboede slot.
Oreby Mølle var oprindeligt en
vindmølle, men møllen flytttedes
til Killerup i 1894, mens navnet blev. Bygningen blev i 1904 indrettet
til enkesæde under Oreby Slot. Siden blev Oreby Mølle familien
Rosenørn-Lehns privatbolig, indtil Hans Michael Jebsen indrettede
stedet til ”herregårdshotel”. Oreby Kro fra 1847 er stadig i drift.
Oreby Bro var fra middelalderen udskibningssted for Sakskøbing, da
fjorden ofte sandede til. Broen mistede sin betydning, da sejlrenden
og havnen blev retableret i 1804. I dag er hele området et populært
udflugtsmål.

Øerne og Smålandsfarvandet

Efter Oreby Bro breder Sakskøbing Fjord sig ud som en vifte mod
Smålandsfarvandet med muligheder for roture til øer og havne.
Farvandet øst og syd for Fejø og Askø er som regel forholdsvis roligt
selv ved friske vestlige vinde med bølger på under en halv meter.
Langs Lollands skovklædte kyst kan du ro mod Bandholm, Blands
og Kragenæs, og der er ikke langt over vandet i lige linier til Fejø og
Askø.
Bandholm med Knuthenborg Safaripark er Lollands gamle udskibningshavn for korn, og det store siloanlæg kan ses over det meste af
Smålandsfarvandet. Her fra er der færge til Askø. Bandholm Roklub
har et nyere klubhus på havnen. Der er busforbindelse til Maribo.
Blands Havn ligger i bunden af Blands Vig med fiskerhuse og mulighed for at gøre en god handel i friskfanget fisk.
Kragenæs har færgeforbindelser til Fejø og Femø - 15 og 50 minutters sejlads. Her er campingplads og dagligvare-butik og busforbindelser til Nakskov og Maribo.
Askø ligger bekvemt for en rotur fra Sakskøbing. På havnen har Askø
Bådelaug nyopført et klubhus, der altid er åbent for sejlere og roere,
med køkken, vaskerum og toiletter.
Fejø har to havne, Vester overfor Kragenæs og Dybvig østligt på øen.
Fejø Camping ligger nærmest Vester Havn. I Dybvig findes en mindre
restaurant og cykeludlejning, og der er teltplads til sejlende gæster.
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