
Borreby Mose og 
Skælskør Fjord

Kort over Borreby Mose og 
Skælskør Fjord

Rutens længde: 1,6 km

Hvis du er på udkig 
efter en l i l le hyggelig 
gåtur,  kan du her få 
både natur og dyrel ivUdarbejdet i et samarbejde mellem Skælskør Kommune og 

Danmarks Naturfredningsforening, Skælskør Lokalkomite, april 2004

Midt i Borreby mose, oppe fra 
landevejen, har vi mulighed for 
fugleobservationer, som selv garvede 
ornitologer rejser langt for at opleve. 
Bl.a. kan observeres: Gulhovedet 
rørhøg, stor kobbersneppe, odinshane, 
skeand, klyde, præstekrave, grågås, 
hejre og mange flere.
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Færdsel må kun ske til fods 
mellem 7:00 og solnedgang

7 Vi står nu ved enden af den beskrevne 
tur. Vi kan gå turen tilbage og opleve 
den som ny og helt anderledes. Eller vi 
kan gå videre ad den asfalterede vej til 
venstre, til venstre og til venstre gennem 
mosen.

Ved Borreby Mose

Kast ikke affald i naturen

Hunde skal føres i snor
Åben ild ikke tilladt
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-
-
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Turen udgår fra den lille p-plads kort 
efter Borreby Herreborg.

Stadig vestover bevæger vi os op 
over den gamle kystlinie. Til højre, ud 
mod fjorden ses et smukt landskab med 
småbakker, mindre træbevoksninger 
og en spændende kystlinie.

Vi går videre vestover på dæmningen 
fra 1842. Fint udsyn til frugtplantagerne 
på den anden side af fjorden og til den 
lille ø, Kidholm. Her er fundet redskaber 
fra stenalderen. Der har tidligere ligget 
en fiskerhytte, og øen har været brugt 
til fårs og geders græsning.

Vi går ad grusvejen langs den gamle 
fjordarm, der fra Skælskør Inderfjord 
strakte sig ind til det, der nu er Borreby 
mose. Til højre har vi den gamle 
kystlinie og til venstre mosen og dens 
rørskove med det rige fugleliv. Ofte ser 
man den gulhovede rørhøg svæve over 
rørskoven. Og ude i mosen kan vi – 
især oppe fra asfaltvejen (8) – se stor 
kobbersneppe, klyde, grågås, hejre og 
mange flere. Selv skestorke er set.

Vest for højen i retning mod 
”Slagternæse” findes fundamentet 
fra Skælskør karantænestation. Her 
isolerede man bl.a. søfolk, ramt af 
smitsomme sygdomme, såsom pest, 
kolera, tyfus og kopper. Hvornår huset 
blev opført, ved man ikke, men det blev 
nedlagt som karantænestation i 1922.

Her lå tidligere en hollandsk mølle, 
bygget i 1842 samtidig med en dæmning 
tværs over den gamle fjordarm. Møllen 
skulle trække dels en kværn, dels en 
vandsnegl, der løftede vandet fra det 
inddæmmede område ud i inderfjorden. 
Møllen blev nedrevet i 1983, men 
møllehuset ligger der endnu, om end en 
del restaureret. Den gamle vandsnegl 
kan endnu ses ved slusen.
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Ved Borreby Mose

Ved Borreby Mose

Turen ved Borreby Mose og Skælskør 
Fjord er en god oplevelse for hele 
familien. Turen frem og tilbage 
er ca. 3,2 km, så de mindre kan 
også gå turen. Derudover er der 
rigtig mange forskellige dyr at se. 
Både bondegårdsdyr og et væld af 
forskellige vilde fugle.


