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Velkommen til 
Naturpark Skovsø

Rød Rute
1,7 km i smukt kuperet terræn langs vandløb og 
sø gennem skov og grusgrav. Belagt med barkflis 
og ikke velegnet til barnevogne, kørestole mv.

Gul Rute
3 km ad gode brede grusstier. Over engen går 
turen over en lang træspang. Ruten er rimelig 
flad og farbar for kørestole.

Blå Rute
5 km motionssti gennem engområde, golfbaner 
og skov. Ad stier, træspange og asfaltvej.

VIS HENSYN
Færdsel i området sker på eget ansvar. Tag 
hensyn til øvrige gæster og pas på golfbolde. De 
slår hårdt.

Det er tilladt at plukke frugt, bær og svampe til 
eget forbrug, og du må færdes overalt til fods. 
Ridning er dog ikke tilladt, og cykling er kun 
tilladt på veje og stier. Hunde skal føres i snor.

Tag gerne mad med. Der er borde og bænke i 
området. Men hold naturen ren og tag venligst 
affald med hjem. Husk at tjekke for skovflåter 
derhjemme.

Indkørsel 
fra Sorøvej

BAG 100mm FOR 100mm97mm97mm



Naturpark Skovsø er dit bynære frilufts-
område, hvor du kan komme ud at få frisk 
luft, motion og opleve naturen på tæt 
hold. Området ejes af Slagelse Kommune, 
og der er offentlig adgang over det hele.

I området er der stier, som bringer dig rundt i 
den meget afvekslende natur. Stierne leder dig 
langs Skovsø Å, omkring Krebsesøen, op og ned i 
skoven, omkring golfbanen og hen over eng, 
mose og overdrev. Der er anlagt ruter både til 
kørestole, vandrere og motionsløbere. 

SKOLESKOV OG NYSGERRIGE KØER
Fra Slagelse sker adgang og parkering fra 
Sorøvej.  Nærmest parkeringsplads ligger ved 
Skoleskoven. Her er en fin samling af træer og 
buske, der er naturligt indvandret til Danmark 
efter sidste istid.

En del af området har tidligere været grusgrav. I 
det flotte kuperede område bag Skoleskoven 
ligger en bygning, der huser Slagelse Naturskole. 
Går du gennem grusgraven og videre ned til 
vandløbet, fører et stiforløb hen til Krebsesøen.

Længere ude kommer du gennem en afgræsset 
indhegning, hvor stien bliver til en gangbro hen 
over et fugtigt engområde. Her kan du opleve 
køerne og engens specielle ro på nærmeste hold.

Velkommen til 
Naturpark Skovsø

NATUR OG GOLF
Naturpark Skovsø er opstået ved 
tilblivelsen af golfbanen. Slagelse 
Kommune opkøbte jorden omkring 
ådalen for at bevare det store sammen-
hængende naturområde. Golfbanen er 
en del af ådalen og Naturpark Skovsø, 
og der er offentlig adgang over banerne.

LANDSKABSPLEJE
Uden græsslåning og afgræsning vil
ådalen springe i skov. Køerne går ude 
hele sommerhalvåret og tilses af en 
privat dyreholder. Køerne kan være 
meget nysgerrige, men de er ganske 
rolige og vant til mennesker.

VANDSTÆR
Sid stille lidt, og du vil langsomt opdage 
flere og flere dyr omkring dig.

SMUKKE ISTIDSLANDSKABER
Landskabet blev født i sidste istid. Smeltevand 
fra isen formede ådalen, og de tunge gletsjere
efterlod store bakker med grus. 

Mennesket har siden ændret landskabsbilledet. 
Der er gravet grus flere steder, og det har skabt 
nogle spændende kuperede områder, der bl.a. 
har været brugt til skydebane. Langs vandløbet 
ses også kulturspor i form af en ellestævnings-
skov med flerstammede træer. Her fik bønderne 
lov til at skære træerne ned for at bruge gre-
nene til brænde, ris og gærder.

Golfbanen præger hele området og går i ét med 
naturen i ådalen. Ud over skoven findes både 
eng, overdrev, mose, å og sø. Det er truede – og 
derfor beskyttede – naturtyper, der skal plejes 
for at bevare deres udseende.

RIGT PLANTE- OG DYRELIV
Skovsø Å er et af de fineste vandløb i Slagelse
Kommune, og et godt gydested for bækørred 
og havørred, der især ses fra september til 
februar.

De forskellige naturtyper i Naturpark Skovsø 
har tilknyttet hver sin flora og fauna. I de 
gamle grusgrave vokser orkideer, og ræven 
graver i skrænterne. Allersmukkest er de i juni, 
når alle tjørnene blomstrer, og sommerfuglene 
flagrer. 

I skoven høres nattergalen, og ved vandløbet 
kan du være heldig at få øje på vandstæren og 
høre dens knitrende toner. På engen kvækker 
frøerne i foråret, og musvågen cirkler højt over 
markerne.

1

1

2

3

3

2

97mm 97mm100mm100mm


