
Naturen i Sorø 
Sorø Kommune strækker sig fra Åmose å i nord til Susåen og Tystrup-Bavelse søerne i syd, længden i snit er 
26 km. og bredden i snit 12 km., i alt 31.665 ha., heraf 589 ha. mose, 236 ha. våde enge, 1.326 ha. søer, 190 
km. vandløb, 4.600 ha. skove, og, primært i nord-sydaksen, 433 ha. efterbehandlede og 1.022 ha. råstofgrave 
under gravning og efterbehandling, primært som grønne områder med nye rene søer. 

Offentlig adgang til de efterbehandlede grave bør sikres via lodsejeraftaler og tilskud / opkøb via LAG-midler 
og fonde. 

Kommunens indbyggertal er på knap 30.000, så der er rigelig natur til os alle og god plads til både tilflyttere 
og turister. 

Stinettet er på 262 km. og Friluftsrådet ønsker nettet udvidet nord / syd gennem de efterbehandlede 
råstofgrave og øst/vest fra Store Bøgeskov via Brommeområdet til Jyderupstien, som foreslået som 
”potentielt stiforløb” i Sorøs stiplan fra 2008. 
Stikortet ønskes udvidet til et friluftskort med faciliteter. 

Friluftsrådet ønsker at fremtidig skovrejsning vil komme i forbindelse med de efterbehandlede råstofgrave, 
så der om 25-30 år vil blive en grøn nord / syd korridor mellem Naturpark Åmosen og Tystrup-Bavelse 
Naturpark. 

Udvalgte naturområder: 

Store Åmose er Sorø kommunes andel af Naturpark Åmosen. 
Højmoserne i Sandlyng og Verup er under retablering. Læs om projektet på http://www.lifeeast.dk 
Stifolderne ”Spor i Store Åmose” og ”Sporet på kanten af Åmosen” har udgangspunkt fra Bålhytten på 
Maglemosevej og kan findes på http://www.spor.dk/. 
Yderligere oplysninger om naturparken kan findes på http://naturparkaamosen.dk/ 

 
Åmosen er meget spændende med store åbne vidder 



Kulebjerg overdrev ligger i kanten af Kulebjerg Skov ved Skellebjerg nær Dianalund. 
Overdrevet, der er på ca. 10 ha., hvoraf ca. 2 ha. er fredet, har aldrig været opdyrket og bliver plejet ved 
afgræsning af kødkvæg og er et sandt guldalderlandskab: Et afgræsset overdrev fyldt med fritliggende større 
sten, talrige tuer dannet af Gul Engmyre, store fritstående træer og buske og med indslag af fugtige 
engpartier og et par søer. 
Overdrevet nås enten fra Hedeborydevej, Dianalund, nordfra via Jyderupstien eller fra syd via vigepladsen 
efter Skellebjerg og ad stierne i Kulebjerg skov. 
Yderligere info på DNs lokale hjemmeside: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=41774 

 
Kulebjerg overdrev er helt unikt på Sjælland 

Bromme plantage består bl.a. af granplantage, dansk blandskov samt et efterbehandlet råstofområde. 
En del af plantagen vil blive omdannet til dansk blandskov og det aktive graveområde med løbende 
efterbehandling giver et landskab under konstant forandring. 
Stifolderen ”Sporet gennem kulturlandskab nord for Sorø” 
(http://www.spor.dk/Sporene/Sjaelland/Kulturlandskab_nord_for_Soroe.aspx) har udgangspunkt fra 
Bålhytten på Anagervej. 
Fra Egevej, i plantagens sydlige ende, er der offentlig adgang til det efterbehandlede område med sø, 
udsigtspunkt og rigt fugleliv. 
”Sporet i Løng” (http://www.spor.dk/Sporene/Sjaelland/Loeng.aspx)  starter på Egevej. 

Akademihaven og Stensbøg skov. Sorøs bypark, Akademihaven, kan vel knap kaldes natur, men haven på 13 
ha. er absolut et besøg værd, da den præsenterer de forskellige parkkulturer fra 1161 til i dag, det samme 
gør den unikke bygningsmasse. Link: 
http://www.stiftsor.dk/fileadmin/user_upload/Pdf/Akademihaven_og_Stensb%C3%B8g_skov.pdf. 
Fra Akademihaven er der forbindelse til Stensbøg Skov med bl.a. det berømte mølledige, engdraget 
”Flommen” og arboretet med nordamerikanske træer. 



 
For-Flommen, der udlægges som skøjtebane om vinteren, hvor åen lukkes, så området oversvømmes. 

Folderen om haven og skoven giver et godt historisk og naturhistorisk grundlag for en alsidig oplevelsestur. 
Folderen ” Sammenhængen mellem 4 spor syd for Sorø” 
(http://www.spor.dk/Sporene/Sjaelland/Sammenhaengen_mellem_4_spor_syd_for_Soroe.aspx) tager 
udgangspunkt fra ”Flommen” og fører via Sorø Sønderskov til 

Broby Vesterskov, også kaldet Stendyssernes skov: Her findes en stor del af Tystrup-Bavelse Naturparks ca. 
60 storstensgrave og 150 gravhøje, alle 3-5000 år gamle.  

 
Dysse i Broby Vesterskov 

Skoven byder på et rigt dyre- og fugleliv og rigt varieret vegetation, der er godt beskrevet i folderen ”Sporet i 
Broby Vesterskov (http://www.spor.dk/Sporene/Sjaelland/Broby_Vesterskov.aspx). 
Fra skoven er der adgang til 



Susådalen og nordkysten af Tystrup sø med Tamosen, den 6.000 tusind år gamle Suserup skov, der er fredet 
som urørt forskningsskov og Frederikskilde Skov, også kaldet Kildernes Skov, der bl.a. byder på Blå Flag 
badestrand og primitiv lejrplads. 
I den tidligere vandmølle ved Skælskørvej er der fri adgang i dagtimerne til Kongskilde Naturcenter / 
Naturrum med udstoppede dyr og plancher, der fortæller om egnens natur- og kulturhistorie. 
I kælderetagen findes det 4.000 liter store ferskvandsakvarium med lokalt fangede fisk. 
Link: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tystrup-bavelse/sevaerdigheder/ 

 
Tystrup Sø ved stranden 

Folderoversigt - links: 

Naturstyrelsen, http://naturstyrelsen.dk/. Kongskilde - Tystrup Sø:  
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tystrup-bavelse/sevaerdigheder/ 

Stiftelsen Sorø Akademi, http://www.stiftsor.dk/ :  
Akademihaven og Stensbøg Skov: 
http://www.stiftsor.dk/fileadmin/user_upload/Pdf/Akademihaven_og_Stensb%C3%B8g_skov.pdf  
Tuel Sø Søsti: 
http://www.stiftsor.dk/fileadmin/user_upload/Kort/Tuel_S%C3%B8_folderforslagrettet1408__2_.pdf 

Spor i Landskabet, http://www.spor.dk/ : Sporet på kanten af Åmosen – Spor i Store Åmose – Sporet i 
Tersløse Bøgeskov – Sporet gennem kulturlandskab nord for Sorø – Sporet i Løng – Sporet i Grydebjerg Skov 
– Sammenhængen mellem 4 spor syd for Sorø – Sporet ved Lynge-Frederiksberg – Sporet i Alsted Skov – 
Sporet i Broby Vesterskov. 
Stifolderne kan ses via DNs lokale hjemmeside: http://soroe.dn.dk/naturen-i-soroe/vandreture-og-foldere/ 

Aage V. Jensens Naturfond, http://www.avjf.dk/avjnf/ :Bjerget ved Tystrup Bavelse: 
http://www.avjf.dk/avjnf/files/2012/10/AVJNF_Bjerget_Folder.pdf 

Cykelruter, 4 stk. med podcasts: https://oplevsoroe.nu/ 


