
Oplevelser langs Klintestien
Klintestien går fra Lynæs Havn i vest, langs kysten over stejlepladsen 
ved St. Karlsminde og videre over de høje bakker. Fra stien er der 
mange steder en storslået udsigt over Isefjorden og Roskilde Fjord. 
Stien er markeret med piktogrammer.

Skuldevigskibet   
Stejlepladsen ved Store Karlsminde har været brugt som  
anløbsplads helt tilbage til vikingetiden.  
Det flade areals beliggenhed, ved indsejlingen til Roskilde 
Fjord og Isefjorden, har været attraktiv som naturlig havn  
og handelsplads.
Ud for Skuldevig blev der i 1975 fundet et skib fra vikinge
tiden (Skuldevigskibet). Skibet blev fundet af en lokal arkæ
ologisk interesseret og udgravet af Nationalmuseet og 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Skibet er et stort bredt han
delsskib med en længde på 2530 meter.

Tørketålende planter og fugleedderkopper   
De sydvendte skrænter er hjemsted for en 
række sjældne og halvsjældne plantearter 
som eksempelvis agerkohvede, blodrød 
storkenæb og bakkesoløje. Arterne tilgode
ses af det forholdsvis varme miljø og de næ
ringsfattige og tørre jordbundsforhold, som 
findes på skrænterne. 

Skrænterne huser også den sjældne nordlige 
fugleedderkop, der bor i huler i de varme, 
sydvendte soleksponerede skrænter med 
sandet jordbund. Selve edderkoppen ses 
sjældent, men på skrænterne kan man finde 
dens spind, der kan ses som en lille grå 
”sok”, som ligger på jordoverfladen. 

Den sandede jordbund med pletter af blottet 
sand giver endvidere gode levebetingelser 
for markfirben. 

Det lavvandede område er rasteområde for 
mange fuglearter, i vinterhalvåret raster især 
mange edderfugle, knopsvaner og skalleslu
gere.

Boes kilde 
Ved foden af skrænterne findes en kilde, 
Boes kilde. Kilden er en hellig kilde, som folk 
i gamle dage besøgte, fordi den havde ry for 
at vandet fra kilden blandt andet kunne hel
brede betændelsestilstande og øjensygdom
me. I dag er kilden ikke markeret, men du 
kan stadig finde den for foden af skrænten.     

Private arealer 
Vær opmærksom på, at du flere steder langs 
stien går på private arealer. Vis derfor hen
syn når du benytter stien, og gør kun kortva
rige ophold.  
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