
Du er her

Læs mere på
www.slagelse.dk/parker

På Slagelse Kommunens hjemmeside kan du få 
et overblik over alle parkerne i kommunen.

Du  kan også læse om skovene og de 20 
forskellige badestrande langs kysten.
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Ridning FoRbudt
Det er ikke tilladt at ride i 
området.

MotoRkøRsel FoRbudt
Du må ikke køre på knallert 
eller andre motorkøretøjer i 
området.

Hunde skal i snoR
Hunde i snor er meget 
velkomne. Husk at fjerne 
efterladenskaber.

Cykling på vej og sti
Du må gerne cykle på veje 
og stier, men ikke uden for 
disse.

1

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

3 skoleskoven
Ca. 6.000 træer og buske er plantet i skoven med 
hjælp fra elever på en række skoler i Slagelse. 
Skoleskoven anvendes som undervisningssted og 
indgang til en naturoplevelse, såvel for uddannel-
sesinstitutioner som for andre interesserede.

1 unikt dyRe- og Fugleliv i ådalen
Et unikt dyreliv og fugleliv er knyttet til ådalen. 
Den lille sorte vandstær med det hvide bryst er 
en af de sjove beboere, du kan opleve, hvis du går 
forsigtigt langs vandløbet.

landskabet
I naturparken kan du opleve  vild natur gå hånd-i-hånd med de 
kultiverede golfbaner. Her er plads til alle, såvel mennesker 
som dyr. Du må gerne færdes på stierne over golfbanen, men 
husk at holde øje med golfspillerne og vis hensyn.

Der er tidligere gravet efter grus i dele af det område, 
der i dag er naturpark. Det betyder, at der nogle steder er 
et meget kuperet terræn, som kan give vandrere sved på 
panden.

ådalen, kRebsesøen og skovsø å
Under den sidste istid blev Skovsø ådalen formet af det 
brusende smeltevand. I dag løber kun et mindre vandløb i 
bunden af ådalen, men ikke desto mindre er vandløbet vigtigt 
gyde- og opvækstområde for blandt andet hav- og bækørred.

Naturparkens stier leder dig langs Skovsø Å, omkring 
Krebsesøen, op og ned i skoven, omkring golfbanen og hen 
over eng, mose og overdrev. 

Velkommen til Naturpark Skovsø
Naturpark Skovsø byder på afvekslende natur og meget veludbyggede sti 
systemer. Tag hele familien med og oplev årstidernes vekslen i naturen og 
vandets rislen i ådalen.

Motion og velvæRe
Naturpark Skovsø har tre forskellige ruteforløb med hver 
sin farve. Det er nemt at orientere sig på ruterne, som er 
markeret med tydeligt farvede pile på grå stolper.

Du kan vælge at løbe på ruterne og virkelig få pulsen op, eller 
du kan vælge et mere mageligt tempo og gøre ophold ved 
nogle af de mange bænke undervejs. Der er ruter både til 
kørestole, vandrere og løbere.  

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
2,3 km ad gode brede grusstier. Over engen 
går turen over en lang træspang. Ruten er 
rimelig flad og farbar for kørestole.

blå Rute
5,0 km motionssti gennem engområde, 
golfbaner og skov. Ad stier, træspange og 
asfaltvej.


