
Ture, søndag d. 21. november 
 

 

Nedenfor finder du en oversigt over turene. Alle tre ture har afgang kl. 12.30 fra hotellet. Tur 1 og 2 gør 

stop ved banegården i Korsør, inden de slutter ved Hotel Klarskovgaard senest kl. 15:45. Tur 3 er en gåtur. 

Der vil gå en transfer fra hotellet til Korsør St. kl. 16:00, som vil ankomme på stationen kl. 16:20. Herfra går 

toget mod Esbjerg (16.35), København (16.52) og Aalborg (17.08). 

Hvis du ønsker at køre i egen bil til turlokaliteten, skal du aftale nærmere bestemt mødested og tidspunkt 

med turlederen. 

Bemærk at tur 2 er fyldt helt op, så man kan ikke bytte tur til denne uden forudgående aftale. 

Tur 1 

Tur til Kruusesminde Gods, som er beliggende lige nord for Storebæltsbroens betalingsanlæg. 

På Kruusesminde vil vi mødes med ejeren Bjarne Hansen, der er Landboforeningen Gefions repræsentant i 

Slagelse kommunes Naturforum. 

Bjarne Hansen vil vise rundt og fortælle om sin måde at drive et konventionelt landbrug på, - endvidere vil 

han vise os strandengsområdet Lejodden, som er fuglebeskyttelsesområde/ habitatområde, hvor han vil 

fortælle om det arbejde, der gøres for at sikre fuglelivet og give dem de bedste betingelser. Bjarne Hansen 

er selvfølgelig parat til at svare på alle spørgsmål, både til driften af landbruget og til plejen af Lejodden. 

Tur 2 

Suserup skov, der ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, er en urørt skov, som er en af de 15 unikke natursteder, 

der udgør Danmarks nye Naturkanon. Stiftelsens direktør Jens Kristian Poulsen vil vise rundt og fortælle om 

arbejdet og overvejelserne omkring Suserup skov. 

Tur 3 

Korsør Lystskov, der er beliggende få minutters gang fra konferencecenteret, er en kommunalt ejet skov. 

Skoven er ca. 110 ha og dermed den største af de kommunale skovområder, som i alt udgør ca. 300 ha. 

Korsør Lystskov er overvejende gammel bøgeskov, med enkelte indslag af gran og ahorn. 

Konsulentfirmaet HabitatVision har udarbejdet en "Naturkortlægning af kommunale skove i Slagelse 

Kommune 2019." med anbefalinger til forvaltningstiltag både på kort og langt sigt. 

Vi vil gå en tur i skoven og med udgangspunkt i anbefalingerne se, hvad de foreslåede tiltag vil betyde for 

skovbilledet fremover, samt se på hvad det vil betyde for den rekreative brug af denne bynære skov. 

Derefter går turen til det fredede område ved Tamosen, hvor Rolf Lehrmann, ornitolog og næstformand i 

DN Sorø vil føre os til fugletårnet med et enestående kig i fuglelivet i området. 


