Kongskilde Møllesø

Tamoseområdet

Gatewayens faciliteter:

Outdoor Gateway – hvad er det?

■ Adgang til vandre- og cykelruter
■ Kort over området
■ Materiale om natur- og kulturoplevelser
■ Foldere med oplevelsestilbud fra lokale
virksomheder

En Outdoor Gateway er et knudepunkt for aktive oplevelser i
det omgivende landskab. Her kan du få hjælp og inspiration til
vandre-, cykel-, ride- eller måske sejlture og du kan få forskellige former for service i forbindelse med din tur.

■ Wi-Fi
■ PC med internet og printer
■ Opladning af elektrisk udstyr

1 LØNNEBJERG
Søndervangsvej 39, 4583 Sjællands Odde
Tlf. 2925 3981
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2 SOMMERLAND SJÆLLAND
Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 5931 2100
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■ Adgang til vand & toilet
■ Adgang til køkken ved overnatning
■ Tørreskab/-rum
■ Bad
■ Forplejning
■ Overnatning under tag
■ Teltplads og shelterplads
■ Raste under tag
■ Bålhytte
■ Udlejning af cykler
■ Værktøj til mindre reparation af cykel
■ Aflåst rum til cykel
■ Bagagetransport/- opbevaring
■ Leje af guide
■ Modtager euro/kreditkort

3 VESTERLYNG
Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev
Tlf. 5920 0066
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4 HOLBÆK FJORD
Sofiesminde Alle 1, 4300 Holbæk
Tlf. 4182 4569
5 URHØJ
Urhøjvej 14, 4480 Store Fuglede
Tlf. 5959 7200
6 KONGSKILDE FRILUFTSGÅRD
7 HEJREDE FRILUFTSGÅRD
Hejredevej 26, 4990 Sakskøbing
Tlf. 5477 8826
8 RØDBY LYSTSKOV
Strandvej 3, 4970 Rødby. Tlf. 4218 4750
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FRILUFTS
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På bjerget

TYSTRUP-BAVELSE

NATURPARK

GUIDEN.DK

På friluftsguiden.dk kan du designe din egen guide til oplevelser i det fri
og printe den på et kort. Eller du kan downloade ruter til din GPS. Find
også overnatning, spisesteder, seværdigheder, rastepladser mv. De
længere ruter er etapeopdelt, og ved hver etapestart er det muligt at
overnatte med telt.
Denne folder er udgivet med tilskud fra:

Skælskørvej 34
4180 Sorø
Tlf. 5784 9277
e-post: kongskilde@image.dk
www.kongskildenatur.dk
Åbningstider: Åben hele året

Sorø Kommune

Afstand til offentlig transport ca. 150 m

SJÆLLAND · MØN · LOLLAND · FALSTER

Kongskilde Friluftsgård

Outdoor Gateway Kongskilde Friluftsgård
Gatewayen ligger på Friluftsgården, som er en firlænget gård fra
1818-1868, beliggende i et meget naturskønt område ned til Suså’en syd for Sorø. Kongsgården har fra gammel tid været den
største gård i byen. I en af længerne er der etableret vandrerhjem. I sydlængen er der indrettet lokaler for udlejning til selskaber. Som møllegård kendes den tilbage fra 1284. Kongskilde
har sin historie helt tilbage til Saxo’s Danmarkskrønike, hvor stedet nævnes i 1076 og navnet udspringer af at der er et naturligt
kildevæld.
Det er samtidig landets første friluftsgård, indviet af dronningen
i 1982. Nu er her teltplads, restaurant og ikke mindst naturformidling med udgangspunkt i Tystrup-Bavelse Naturpark.
På Kongskilde er du velkommen til at besøge vores naturudstilling. Vi har også forskellige naturvejledertilbud og samarbejder
med andre turistaktører om at lave dagsturistpakker. Da vi er gateway til friluftsoplevelser har vi en hel afdeling med foldere og
information om området samt cykeludlejning. En sti fører til
Tystrup Sø, hvor der er badestrand med Blå Flag. Her kan du
også lægge til, hvis du kommer i kajak.
Hold øje med vores kalender. Vi har hele tiden guidede ture med
naturvejleder på programmet.
Naturafdelingen på Kongskilde Friluftsgård byder velkommen til
område med masser af naturoplevelser og udendørsliv.

Landskabet
Du befinder dig i et kuperet terræn, hvor store dele af området
er dækket af skove, hovedsageligt løvskove med veludviklede
ege- og bøgetræer.
De to langsøer, Tystrup og Bavelse, udgør det mest markante
landskabselement i et tunneldalssystem, der strækker sig fra
Næstved til Sorø. Tunneldale menes at være dannet, når floder
af smeltevand eroderer landskabet under en gletscher. På grund
af isens vægt har vandet højt tryk og kan derfor erodere dybe
huller ned i underlaget. Når isen smelter væk, og tunneldalen
ligger tilbage, bliver de dybere huller i dalen ofte til søer.

Ny Rytterbjerg

Tunneldalen med Tystrup-Bavelse søerne
blev dannet i slutningen af sidste istid, for
ca. 15.000 år siden. Søerne er omgivet af
et storslået landskab af højtliggende,
stærkt kuperede moræneflader, og de gennemstrømmes af Sjællands længste og
mest vandførende å, Suså. Omkring søerne
findes mange moser og overdrev, der sammen med søerne og Susåen giver gode vilkår for plante- og dyrelivet. Særlig gunstige
er forholdene for vand- og sumpplanter,
rastende ænder og gæs samt store rovfugle – fx havørnen.

Tystrup Sø

Ruter og Rundture
Flere længere vandre- og cykelruter krydser Outdoor Gateway
Kongskilde Friluftsgård. Det gælder Munkevejens etape SkelbySorø og den Nationale cykelrute 7, fra Sj. Odde til Rødby Havn.
Tre længere vandreruter har etapestart fra gatewayen; Fjernvandrevej E6, Jyderupstien og Sjællandsleden. Og gatewayen ligger
som udgangspunkt for en kano eller kajaktur til Næstved eller
som et naturligt sted at raste, hvis du er padlet fra Vetterslev.

Ny Rytterbjerg

Landskabet viser også eksempler på, hvordan mennesket har påvirket landskabet
gennem udnyttelse af råstoffer som tørv
og grus.

Seværdigheder

Bålhytte

Lystfiskeri. Du kan fiske gratis i en del af Kongskilde Møllesø, i de
to søer i den retablerede grusgrav ved "Det Ny Rytterbjerg" og i en
sø ved "Sibirien".
Fra gatewayen kan du vælge en række ”gule naturstier”. I terrænet er der gule markeringer på træer og sten som du kan følge:

Ferskvandsakvariet. I Kongskilde Vandmølle kan man i mellemetagen se et 4.000
liter stort gennemstrømsakvarium med
flere af de fisk, der findes i søerne på
Sorø-egnen. Akvariet har åbent hele året
og der er gratis adgang.
Sorø Klosterkirke, var en del af Mariaklostret i Sorø, som Cistercienserne opførte i slutningen af 1100-tallet, tilskyndet
og støttet af biskop Absalon og den øvrige
Hvideslægt. Det er et af de første teglstensbyggerier herhjemme. Klosterporten
og lidt af klostermuren er de synlige rester
af middelalderens kloster. Klosterporten
rummer Danmarks ældste bolig.

Bjergstien er en lokal sti, som fører op til et affaldsdepot. Det
lyder skæmmende, men det er historien om menneskets aktiviteter som også spiller en rolle for landskabets udformning. Bakken
blev først tømt for grus og siden blev området en losseplads. I dag
er det dækket med jord og plejes som et naturområde med en storslået udsigt over Tystrup Sø og skovene omkring.

Ferskvandsakvariet

Udsigt fra bjerget

I Broby Vesterskov, finder du 11 megalitter, langdysser og runddysser fra bondestenalderen. En af langdysserne er særlig
bemærkelsesværdig. Med en længde på 88
m og 161 randsten er det en af Danmarks
længste dysser.

Du kan gå til Ny Rytterbjerg som er et gammelt grusgravområde.
Det er nu genskabt som naturområde. De små søer er dannet ved
hjælp af underjordiske kildevæld, som kom frem i forbindelse med
grusgravningen. Ny Rytterbjerg er bakke til erstatning af den bortgravede høj. Området har en varieret flora – bl.a. orkideer samt et
rigt fugleliv.
Du kan også gå til Suserup Skov. Skoven er en af Danmarks fineste naturskove, som i generationer har været drevet som “urørt
skov”. Her kan man få et indtryk af, hvordan de forhistoriske blandingsskove kan have set ud. Videnskabelige undersøgelser har afsløret, at Suserup Skov i varierende grad har været uafbrudt
skovbevokset i mere end 6000 år.
Vandrer du til Suserupgård kan du se 3 små søer i Tamoseområdet, som er skabt ved tørvegravning. For at bevare de ferske
enge og åbne vandflader afgræsses området af kreaturer om sommeren. Fra fugletårnet kan du iagttage et spændende fugleliv i Tamosen. Især i fuglenes træktid om foråret og om efteråret kan man
se mange arter af ande- og vadefugle.

Sorø Klosterkirke

