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V A N D R E K O R T
M A R S K S T I E N

      MARSKSTIEN

       54 km
 
Marskstien går gennem Danmarks største marskområde, 
Tøndermarsken.
På den 54 km lange vandrerute  oplever du marskens byer 
Tønder, Møgeltønder, Højer, Nørremølle og Rudbøl, imens du 
bevæger dig igennem det helt særlige marsklandskab. Et 
landskab, der synes vildt og ustyrligt, men som er designet 
ned i mindste detalje – formet af menneskers liv med og mod 
vandet. På Marskstien mærker du vinden og ser det flade 
landskab med diger og fugle, så langt øjet rækker. Vejret gør 
oplevelsen af marsken forskellig fra dag til dag.
På kortet er Marskstien markeret med en blå farve og i 
landskabet viser skilte med vandringsmanden og fugle dig vej.

 

STISLØJFER 

Stisløjferne i Tøndermarsken er 8 korte vandreruter, der ligger 
i tilknytning til Marskstien.
Distancen på sløjferne er mellem 2,7 og 12 km og alle sti- 
sløjferne er rundture, hvor du starter samme sted, som du 
slutter. Du kan med fordel starte din vandretur i én af de tre 
byer Tønder, Højer og Rudbøl. 
Sløjferne er delt op efter farver afhængig af deres længde: 
grøn, blå, rød og sort.
Grøn er de korteste ruter, og sort er de længste.

Kort på smartphones
Kortet kan downloades til brug på smartphones, hvor den indbyggede GPS hele tiden vil vise den 
nøjaktige position på kortet. Kortet kan bruges uden internet forbindelse (o�line)
Det kræver applikationen Avenza Map, som er gratis og kan hentes i Apple Store eller Google Play. 

Kortet downloades i appen. Vælg “mine kort”. Tryk på +
Iphone: vælg “Tryk for at indtaste en URL på et kort”.
Android: vælg “Download eller importer et kort” vælg derefter “Tryk for at indtaste en URL på et kort”. 
Kortet downloades ved at indtaste følgende adresse: http://compukort.dk/marskstien.pdf

     Højer, Klæggravene, Vidå       

      12 km.
      Den centrale del af Tøndermarsken (Margrethe Kog og Ny
      Frederikskog), Nationalpark Vadehavet, fugle, kanaler, det
      gamle fredede havdige fra 1861
 
Gæs, vadefugle og havørne. På denne tur går du på det gamle 
havdige fra 1861 med Margrethe Kog på den ene side og 
Frederikskog på den anden. Margrethe Kog er blandt Europas 
vigtigste fuglelokaliteter. Her kan du blandt andet se 
bramgæs, havørne, ænder og en lang række vadefugle.

      Højer, Højer Sluse, Højer Havn        

      3,8 km.
      Højer, Kiers Gaard, Højer Havn, marskbåde og tilte.
 
Forstå, og oplev Tøndermarsken på kun 4 km. På denne tur 
kommer du forbi mange af Tøndermarskens helt særlige 
kendetegn. Du oplever diger, sluser, be- og afvandingskanaler, 
Højer Havn og marskgårde.

     Højer, Emmerlev Klev, Vidåslusen       

           9,4 km.
      Vadehavet, UNESCO Verdensarv, Det Fremskudte Dige,
      Vidåslusen, Margrethe Kog (fredet område), det gamle
      havdige fra 1861, Højer Sluse, Højer, Kiers Gaard.
 
Gå langs Vadehavet. På denne tur kommer du til at vandre på 
et nyt og et gammelt havdige. Du oplever gesten og den stejle 
skrænt ved Emmerlev Klev og den flotte udsigt over Vade-
havet.

    

     Rudbøl, Grænse, Gammel Frederikskog      

      11 km.
      Grænsesten, Nørremølle, gendarmsti langs grænsen.

Gå langs den dansk-tyske grænse ad den historiske gendarm-
sti. På denne tur oplever du Gammel Frederikskog med 
kanaler og får i massevis. Du kommer forbi Nørremølle og 
Rudbøl – Danmarks eneste to landsbyer bygget på diger. I 
Rudbøl kan du se grænsesten, der markerer den dansk-tyske 
grænse, der går midt igennem gaden i Rudbøl og ud i Rudbøl 
Sø. Rudbøl er den vestligste grænseby ved den dansk-tyske 
grænse. Bemærk, at terrænet på digerne er ujævnt.

     Rudbøl, Rudbøl Sø       

      2,7 km.
      Lyst, Rudbøl, sort sol.
 
Oplev det spektakulære syn sort sol. Tøndermarsken er et af 
de bedste steder at opleve sort sol. Sort sol kan opleves hvert 
efterår og forår, når de store stæreflokke samles til træk. På 
denne tur har du udsigt over Rudbøl Sø, hvor naturfænomenet 
ofte kan opleves.

     Rudbøl, Vidå       

      4,2 km.
      Rudbøl, grænsesten, Gammel Frederiks Kog, Vidå.

Grænse- og digelandsbyen Rudbøl. Nørremølle og Rudbøl er 
de eneste danske landsbyer bygget på diger. Rudbøl ligger på 
Tøndermarskens ældste havdige fra 1556 samt på en række 
værfter ned til Rudbøl Sø og den dansk-tyske grænse.
   

Velkommen til Marskstien 
 
Marskstien er en 54 km lang vandrerute, 
der guider dig igennem hele Tønder-
marsken. På turen vil du opleve diger, 
pumpestationer, marsklandskab, kanaler 
og søer og en enestående natur med et 
rigt fugleliv.
I tilknytning til Marskstien finder du otte 
kortere vandreruter på mellem 2,7 – 12 
km. Ruterne og Marskstien finder du i 
dette vandrekort, der også viser dig vej 
til områdets formidlingsstationer, 
seværdigheder, shelters, vandposter og 
meget andet.

          Rigtig god tur!  

     Tønder, Nørresø, Lægan Pumpestation      

      10 km.
      Nørresø, Lægan Pumpestation, Ubjerg
 
Vandretur rundt om Nørresø. Nørresø er anlagt som yngleom-
råde for fisken snæblen, som er et af verdens mest truede dyr. 
Her er et rigt fugleliv – måske er du heldig at se en havørn. 
Det er muligt at tage en afstikker til værftslandsbyen Ubjerg, 
som er Tøndermarskens eneste komplette værftslandsby.
Tag også et kig ind i Lægan Pumpestation - den største af 
Tøndermarskens i alt fire pumpestationer.

     Tønder, Møgeltønder     

      11 km.
      Møgeltønder, Schackenborg Slot, Slotsgaden, 
      Slotsfeltladen, Tønder Kristkirke, gavlhusene i Tønder
 
Oplev de to byer Tønder og Møgeltønder. Da Tønder ligger 
meget lavt i landsskabet er byen en af de primære årsager til, 
at man begyndte at bygge diger i 1500-tallet. I Tønder 
passerer du blandt andet forbi Tønder Kristkirke og 
gavlhusene i gågaden. I Møgeltønder går du ad den smukke 
Slotsgade. Du passerer Schackenborg Slot, ladegården Røj og 
Slotfeltladen med det unikke tag.
   

STISLØJFER STISLØJFER 

www.compukort .dk

Kortmateriale: 
Danmarks højdemodel og GeoDanmark-data fra Styrelsen for 
Dataforsyning og E�ektivisering og Danske kommuner    
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Afstanden mellem gule prikker på Marskstien er 1 km

Rutemarkering.  Pilen svarer til rutens farve

Vandreruter / Hiking routes / Wanderwege 



BYER LANGS MARSKSTIEN
 

På kanten af den indre marsk ligger Tønder. Tønder er en gammel
havneby og købstad – Tønder fik sin stadsret i 1243 og betegnes
derfor som en af Danmarks ældste købstæder. Siden grundlæggelsen
i middelalderen har byen været marskens handelsmæssige og
administrative centrum. Tønder ligger lavt i landskabet og har flere
gange været oversvømmet i forbindelse med stormfloder og kraftig
regn. Derfor begyndte man i 1500-tallet at bygge diger for at
beskytte byen mod oversvømmelser. Digerne afskar Tønder fra
havet, og byen mistede derfor sin status som havneby. I dag er
Tønder beskyttet af Det fremskudte Dige fra 1981.
 
Bybilledet er præget af smuk gammel arkitektur med mange rigt
udsmykkede døre. Bygningerne blev opført af byens købmænd, hvis
handel med bl.a. kniplinger og stude bragte stor rigdom til byen. Læg
bl.a. mærke til gavlhusene i gågaden og Uldgade. De gamle
håndværker- og borgerhuse på den brostensbelagte gade gør
Uldgade til én af Tønders smukkeste gader.
Kristkirken ved byens torv er også et besøg værd. Kirken hører til de
rigest udsmykkede renæssancekirker i Danmark. Lige ved siden af
kirken finder du Hans J. Wegners barndomshjem, og i vandtårnet i
Tønder finder du Danmarks eneste permanente Wegner-udstilling. 

Højer ligger på en bakkeø ved marskranden bag de yderste diger.
Byen opstod i middelalderen og fungerede tidligt som anløbssted for
handelsskibe og østersbåde. I 1736 havde byen vokset sig så stor, at
den fik status som flække, dvs. et bysamfund, hvor der måtte
handles og drives håndværk, dog ikke på samme niveau som i en
købstad som Tønder. Ved anlæggelsen af Højer Dige og Sluse i 1861
etableredes en egentlig havn vest for slusen. Her var der i mange år
en livlig aktivitet med både fiskerfartøjer og transportskibe. Desuden
rejste alle feriegæster til Sild via Højer Havn indtil Hindenburg-
dæmningen blev åbnet i 1927. Højer Havn er i dag et idyllisk
fiskermiljø med små fiskerbåde og rusefiskere.

I Højer ligger flere store gårde inde i byen. Byens bønder levede bl.a.
af studeopdræt i marsken syd for byen. På en tur gennem Højers
gader ser du en unik bygningskultur, der bærer præg af både dansk
og tysk byggeskik. Du finder blandt andet vestslesvigske gårde,
trempelhuse og huse bygget i jugendstil.

Fra middelalderen blev der skrabet østers i Vadehavet. I 1700-tallet
foregik det fra østerspakhuset fra 1759 på Kiers Gaard i Højer.
Østers var en luksusspise, som blev eksporteret fra Højer og helt til
kejserinde Katharina den Stores russiske hof. De europæiske østers
blev udryddet af sygdom i 1920’erne. Siden 1990’erne har
stillehavsøsters spredt sig og dannet nye østersbanker i Vadehavet.

I 1920 kom den nuværende dansk-tyske grænse til at gå tværs
gennem Rudbøl. Landsbyen er kendt for sine grænsesten i midten af
hovedgaden. Husene på den ene side af vejen ligger i Danmark, mens 
de på den anden side ligger i Tyskland.
 
Det var i Rudbøl og Gudskogen syd for grænsen, at de såkaldte 
bådfolk havde hjemme, indtil afvandingen i 1920’erne tørlagde 

marskens vådområder. Dermed forsvandt det miljø, hvor de havde 
sejlet, fisket og høstet tagrør. 
 
Rudbøl blev anlagt i middelalderen på en sandbanke ved Vidåen. 
Sandbanken blev forhøjet med kunstige banker, de såkaldte værfter, 
der senere indgik i det store havdige, som hertug Hans den Ældre 
anlagde i årene 1554-56. Derfor snor Rudbøl sig endnu i dag langs 
toppen af diget. Rudbøl er sammen med Nørremølle de eneste 
landsbyer i Danmark bygget på et dige.

Møgeltønder er marskens smukke og velbevarede slotsby. I middelal-
deren var Møgeltønder en landsby med en borg, der lå på kanten af
marsken. Begge dele blev i 1661 overtaget af adelsmanden Hans
Schack, som rev borgen ned og byggede slottet Schackenborg. Her
kan du udover Schackenborg Slot også opleve Slotsgaden; en brolagt
lindetræsallé som med rette er blevet kaldt “Danmarks smukkeste
landsbygade”. Bybilledet er præget af smukke stråtækte 1700-tals
huse i røde teglsten med små karnapper og smukke indgangspartier.

Husk også at tage et smut forbi Slotfelt, en speciel stråtækt lade fra
1870’erne syd for Møgeltønder. Den hører under Schackenborg og
blev opført i midten af 1800-tallet til opbevaring af hø fra marsken.
Laden var i brug frem til 2008. Den har gennemgået en større
restaurering, hvor det store, smukke stråtag blev genskabt. 

Længere ude i marsken ligger en række værftsgårde. De var
oprindelig en del af Schackenborgs besiddelser i marsken. De fleste
af Tøndermarskens værfter er fra 13- og 1400-tallet. I denne periode
tvang et stigende havspejl og store stormfloder marskens indbygge-
re til at forhøje de sandbanker, de boede på. De fleste af de nuværen-
de værftsgårde er opført i 17-og 1800-tallet i rødt murværk med 
store stråtage.

*******************************************************************************

Tøndermarsken er et fantastisk kulturlandskab, hvor kampen mod
vandet har påvirket og præget mennesker og bygninger gennem
århundreder.

I sommeren 2019 åbnede Højer Mølle med helt nye udstillinger og
faciliteter. Her rummer de to gamle kornmagasiner fortællinger om
Marskens historie og et klimalab målrettet børnefamilier, hvor man
via en interaktiv udstilling kan lege med vandets påvirkning af
området.

I udstillingen fortælles om Tøndermarsken og den evige kamp med
vandet. Her bliver man klædt på til at gå ud og opleve
Tøndermarsken på egen hånd med en ny forståelse for det
designede kulturlandskab, der er præget af diger, sluser,
pumpestationer, kanaler og fladt marsklandskab

Selve Møllen, der er Nordeuropas højeste hollændermølle, byder på
fortællinger om møllens historie og teknik. Møllen er opført i 1857 af
Emil Roll, der drev mølleri og kornhandel. Han byggede også en
møllerbolig med tilhørende have, og som forretningen voksede, kom
to kornmagasiner til. Nyd den imponerende udsigt over
Tøndermarsken og Vadehavet fra møllen, og gå en tur i den
stemningsfulde møllehave.

Udstillingen er åben fra april til november.

A�aldsposer – en stor del af Marskstien er beskyttet område. Derfor 
er der ikke altid en skraldespand lige i nærheden. Tag dit a�ald med 
dig, indtil du finder en skraldespand.
 
Vandflaske – Husk at drikke vand undervejs. Der er vandposter langs 
ruten, hvor du kan fylde din vandflaske op.
 
Madpakke – Medbring lidt frugt, brød eller en snack. Den lille sult 
kan hurtigt melde sig, og så er det godt at være forberedt.  
   
Kort – Ruterne er skiltet undervejs, men det er også ret sjovt at følge 
med i ens fremgang på et kort.
 
Mobiltelefon – til kamera, kort eller til at ringe efter afhentning, hvis 
benene giver op undervejs.
 
Vabelplaster – Det er altså ikke særlig sjovt at vandre med vabler på 
fødderne.
 
Ekstra strømper – og evt. ekstra sko. Der er ikke noget værre end 
våde strømper og vabler på fødderne.
 
Solidt fodtøj – Marskstien er en trampesti, hvor du overvejende 
vandrer på græs. Marskstien bliver klippet efter behov i perioden fra 
maj til oktober, men der er forskel på strækningerne, og på hvor 
mange der tramper på stien, så der kan forekomme høj bevoksning.
 
Praktisk tøj – I Tøndermarsken er der ikke mange steder med læ og 
ly, og du vil derfor være udsat for vind og vejr. Pak tøj til foranderligt 
vejr.

*******************************************************************************

Marskstien er en vandrerute. På dele af stien går du på diger, langs
Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv og dermed en del
beskyttede naturområder. Overhold derfor skiltningen undervejs.
Ruten har forskellige forløb, afhængig af sæson, for ikke at forstyrre
fuglene i yngleperioden.

Respekter og beskyt naturen. Som vandrere er vi gæster på digerne,
hvis primære funktion er at holde vand inde eller ude. Græsset på
digerne er med til at sikre, at der ikke sker brud på digerne. Skån
derfor græsset, og benyt udelukkende trapper og ramper til at
komme op og ned af digerne. På nogle af digerne, hvor ruterne går,
græsser der dyr. Vis hensyn, jag ikke med dyrene.

Færdsel i området sker på eget ansvar. I Tøndermarsken er der
mange grøfter og kanaler. De er dybe og har stejle kanter. Bliv derfor
på ruten, og hold ekstra øje med børn.
 
Sankning:
 
Hvis du sanker vilde urter og planter, er det vigtigt, at du
respekterer naturen og sanker bæredygtigt. Orientér dig om, hvilke
planter du må sanke hvornår og hvordan, og tag ikke mere med hjem,
end du kan have i din hat.
 
Foto:
 
I Tøndermarsken er der rige muligheder for at tage naturfotos. 
Skræm dog aldrig fuglene op, eller jag med fårene eller lignende i 
jagten på det ”gode” foto. Dyrene stresses unødigt, og især fuglene 
har brug for hvile og opfedning inden det lange træk mod nord eller 
syd.
 
Toiletforhold:
 
Stien ligger tæt på grøft/kanal/vandløb/sø, og for at undgå foruren-
ing af vandmiljøet bedes du forrette din nødtørft på toiletterne 
undervejs. Se på kortet, hvor de er.
 
Drikkevand:
 
Enkelte steder på ruten kan du fylde din vanddunk op.
 
A�ald:
 
Tag med ud, hvad du tager med ind i området. Efterlad kun dine 
fodspor.
 
Hund:
 
Du er velkommen til at tage din hund med på turen. Hold den dog
altid i snor af hensyn til får, fugle og andre vandrere. Flere fugle har
reder på jorden/i græsset, og i perioder hvor fuglene skifter deres
svingfjer, er de sårbare.
 
Cykel:
 
Store dele af ruten egner sig ikke til cykelture. Tag i stedet en
tur på Cykelrute 1: Vestkystruten eller Panoramarute 401: Den
kongelige Marskrute.
 
Led og låger:
 
Efterlad venligst led og låger åbne eller lukkede – som du mødte 
dem.

Vind og vejr:

I Tøndermarsken er der ikke mange steder med læ og ly, og du vil
derfor være udsat for vind og vejr. Pak tøj til foranderligt vejr.

Vadehavet:

Det er tilladt at bevæge sig ud på vadefladerne. Vær dog opmærk-
som på tidevandet, og om vandet er på vej ind eller ud. Vandet kan
stige væsentlig hurtigere end forudset ud fra tabeller.

Det er tilladt at samle østers på vadefladerne. Muslinger (og østers)
lever af mikroalger. Algegifte forekommer oftest i sommermåned-
erne, når det er stille og varmt vejr, men kan forekomme hele året.
Giften ophobes i østers og muslinger, som dermed bliver uegnede til
at spise. Hold øje med advarsler fra myndighederne, inden du
plukker.
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ÅDIGE: En jordvold, der sikrer at åvandet ikke oversvømmer 
Tøndermarsken.
 
SLUSE: Sikrer, at vandet kan løbe ud i Vadehavet ved lavvande. 
Slusen beskytter Tøndermarsken mod oversvømmelser ved højvande 
og stormflod.
 
PUMPESTATION: Pumper overskudsvand fra grøfter og kanaler op i 
de inddigede åer.
 
KOG: Inddiget marskområde.
 
GRØBLERENDER: Ses som render på markerne. Levn fra tidligere 
tiders landvinding.
 
VÆRFTER: Kunstige høje i den flade marsk. Her byggede man sine 
huse for at sikre dem mod oversvømmelser.
 
TILTE: Tidligere fiksehytter.

En del af Tøndermarsken befinder sig i Nationalpark Vadehavet, der 
er på den fornemme liste over UNESCO Verdensarv. Vadehavet er et 
af verdens største tidevandsområder, og naturen er noget helt 
særligt. Det indeholder stor diversitet i plante- og dyreliv og er et af 
verdens mest produktive økosystemer.

To gange om dagen forandrer Vadehavet sig markant. Landskabet 
ændrer sig fra kilometervis af mudderflade fyldt med liv til en 
havoverflade dækket af bølger. Dyr og planter er klar til at overleve 
de omskiftelige betingelser, og hver især har de tilpasset sig de 
specielle forhold.

Nationalpark Vadehavet strækker sig geografisk et langt stykke ind i 
Tøndermarsken. Den følger Vidåen til Lægan og forløber langs 
Sønderå til øst for Hasberg Sø. Man kommer helt tæt på Vadehavet 
på vandreturen mellem Emmerlev Klev og Vidåslusen.

MARSK: Lavtliggende land ved Vadehavskysten dannet af havet.
 
GESTEN: Højereliggende land. Her bosatte mennesker sig i sikkerhed 
for vandet.
 
TIDEVAND: Havvandet, der stiger og falder to gange i døgnet. 
I vadehavet ud for Højer er forskellen på høj- og lavvande 180 cm.
 
HAVDIGE: En jordvold, der beskytter det bagvedliggende lave land 
mod havet ved høj vandstand og stormflod.

       FLEXTRAFIK OPSAMLINGSPUNKTER

På forskellige steder langs Marskstien, er det muligt at bestille 
opsamling gennem Flextrafik. Du bestiller selv turen og oplyser fra 
hvilket opsamlingspunkt, du gerne vil hentes, og hvor du gerne vil 
køres hen. Prisen er 5,5 kr. pr. km pr. person. Halv pris for person 2 
og 3 i samme bil.

Opsamlingsstederne er nummereret fra 1-13. Du kan se numrene på 
kortet lige ved siden af Flextrafik symbolerne.

Turen skal bestilles min. 2 timer før, du ønsker at blive afhentet.
Bestilling på tlf. 76 608 608

       Camping
       
       Daler Camping, Hvidstrengvej 4, 6280 Daler
53 26 35 47 / 6280dalercamping@gmail.com
https://en.dalercamping.eu/

       Møgeltønder Camping, Sønderstrengvej 2, 
Møgeltønder, 6270 Tønder
7473 8460 / info@mogeltondercamping.dk
http://mogeltondercamping.dk/

       Rudbøl Grænsekro Camping, Rudbølvej 36, 6280 Højer
7473 8263 / 7473 8258,  rudbol@rudbol.dk, https://rudbol.dk/

       Vadehavscamping, Emmerlev Klev 1, 6280 Højer
www.stellplatz-vadehav.dk

       Tønder Camping, Sønderport 4, 6270 Tønder
74 92 80 00 / booking@danhostel-tonder.dk
https://tsfc.dk/ferie-overnatning/camping/

       Hotel/kro/lejlighed
 
       Hohenwarte, Siltoftvej 2, 6280 Højer
23 41 24 47 / email@hohenwarte.dk, www.hohenwarte.dk

       Gammeldige Ferie, Gammel Digevej 4, 6270 Tønder
21 66 33 18, https://www.facebook.com/gammeldige/

       Hostrups Hotel, Søndergade 30 · DK-6270 Tønder
74 72 21 29 / info@hostrups-hotel.dk, https://hostrups-hotel.dk/

       Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1 - DK-6270 Tønder
74 72 22 22 / info@hoteltoenderhus.dk
https://hoteltoenderhus.dk/da

       Marskhotellet, Torvet 6-7, 6280 Højer
50 40 30 60 / info@marskhotellet.dk, https://marskhotellet.dk

       Motel Apartments, Vestergade 87 6270 Tønder
mail@motel-apartments.dk, www.motel-apartments.dk

       Rudbøl Grænsekro, Rudbølvej 36, 6280 Højer
7473 8263 / 7473 8258, rudbol@rudbol.dk, https://rudbol.dk/

       Schackenborg Slotskro, Slotsgaden 42, Møgeltønder, 6270 Tønder
74 73 83 83 / schackenborg@slotskro.dk, https://www.slotskro.dk/da/

       Vadehavslejrskolen, Emmerlevvej 20, 6280 Højer
29632103 / epm@pc.dk, www.vadehavslejrskolen.dk

       Hostel Rudbøl, Rudbølvej 19-21, 6280 Rudbøl
74738298 / rudbvandrerhjem@gmail.com
https://hostel-rudbol-dk.book.direct/da-dk

       Danhostel Tønder, Sønderport 4, 6270 Tønder
74 92 80 00 / booking@danhostel-tonder.dk
https://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-toender

       B&B

       Marskferie
Rosinfeltvej 112, 6270 Tønder
21 19 31 09 / info@marskferie.dk, https://marskferie.dk/

       Bed & Kitchen
Nørregade 17, 6280 Højer
21 22 16 97, www.birgitte-valentin.dk

       SovGodt8 B&B, Grænsevej 8, Sæd, 6270 Tønder
74 72 58 06, www.sovgodt8.dk

       Struckshus, Strucks Alle 63, 6270 Tønder
30 26 38 68 / mail@struckshus.dk, http://struckshus.dk/

       Schackenborg Slot
Schackenborg 1, 6270 Tønder, 
www.schackenborg.dk
Schackenborg Slot i Møgeltønder er opført i 1661 på samme sted, 
hvor en tidligere middelalderfæstning havde ligget i århundreder.

       Slotfeltladen
Slotsfeltvej 4, 6270 Tønder
Den gamle halmlade Slotfelt er nænsomt restaureret og fungerer i 
dag som formidlingscenter.  

       Højer Sluse
Slusevej, 6280 Højer
Højer Sluse er opført samtidig med Højer-Siltoft diget i 1859-61.

       Vidåslusen
Slusevej, 6280 Højer
Vidåslusen blev opført samtidig med Det fremskudte Dige i 1980

       Grænsesten i Rudbøl
Rudbølvej 50, 6280 Højer
I den sydlige del af Rudbøl ligger Grænsegaden. Her er der græn- 
sesten nedfældet i selve vejbanen. 

       Cirkelbroen og Skulpturhaven i Tønder
Kongevej, 6270 Tønder
Skulpturhaven er et område omkring Amtmandens have, Bachmanns 
Vandmølle og Vidåen, der danner rammerne omkring en række 
smukke skulpturer i Tønders bymiljø.

       Bachmanns Vandmølle
Kongevej 59, 6270 Tønder
Tønder Vandmølle, Visemøllen eller Bachmanns Vandmølle blev 
opført i 1598 som en fyrstelig slotsvandmølle.     

Tønder

Møgeltønder

DAGSETAPER

Højer

ORDFORKLARINGER

Rudbøl

       Højer Mølle
Porten til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet
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OVERNATNING

Flere seværdigheder

SEVÆRDIGHEDERFÆRDSEL I TØNDERMARSKEN 

NATIONALPARK VADEHAVET

PAKKELISTEN

Her finder du nogle af de ting, der er gode at pakke, når du skal
 vandre i Tøndermarsken.

Lægan Pumpestation er den største af Tøndermarskens i alt fire
pumpestationer. De fire eldrevne pumper kan samlet flytte op til
16.000 liter vand per sekund.

I udstillingen i Lægan Pumpestation bliver man introduceret til
pumpestationerne og deres betydning for Tøndermarskens
afvanding. Der er bl.a. en pumpeskovl, en interaktiv model over 
vandets bevægelse i systemets knudepunkter og en stor landskab-
model, der viser hele Tøndermarsken og fremhæver en stor del af 
områdets vigtigste seværdigheder. Fra tagetagen på Lægan 
Pumpestation kan man nyde udsigten ud over en stor del af Tønder-
marsken.

Mens gæster besøger pumpestationen, vil pumperne arbejde
ufortrødent videre i bunden af bygningen – for uden pumpestatio-
nerne ville Tøndermarsken hurtigt blive oversvømmet.

Lægan ligger i gåafstand fra Cirkelbroen i Tønder. Marskstiens røde
stisløjfe på 10 kilometer går lige forbi, og selve Marskstien passerer
også Lægan.

Lægan Pumpestation er åben for gæster i dagtimerne, og der er
gratis adgang alle ugens dage.

       Lægan Pumpestation
Historien om vandet i Tøndermarsken kommer til syne i Lægan 
Pumpestation.
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Marskstien kan inddeles i tre dagsetaper, med stop og
overnatning undervejs i de tre byer: Tønder, Højer og Rudbøl.
De 54 km fordeler sig derefter således:

Tønder - Rudbøl

       17 km
       Cirkelbroen og skulpturhaven i Tønder, Bachmanns Vandmølle,
Nørresø, Lægan Pumpestation, Grænsesten i Rudbøl 

Rudbøl - Højer

       22 km
       Grænsesten i Rudbøl, Rudbøl Sø, UNESCO Verdensarv, Højer
Sluse, Vidåslusen, Vadehavet, Emmerlev Klev, Højer Havn,
Højer Mølle 

Højer - Tønder

       15 km
       Højer Mølle, Schackenborg Slot, Slotfeltladen, Kristkirken,
Cirkelbroen og Skulpturhaven, Bachmanns Vandmølle 
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