
Kast ikke affald i naturen

Færdsel sker på eget ansvar

Færdsel må kun ske til fods og 
kun på det trådte spor (vist med 
pile) mellem solopgang,
tidligst kl. 7.00, og solnedgang.
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Hunde må under ingen
omstændigheder medtages
Åben ild ikke tilladt

Ophold ikke tilladt

Trampesti  rundt 
om skælskør Nor

Kort over Skælskør Nor
Stien kan i  perioder være svær at passere 
p.gr.a. bevoksning og høj vandstand.

Rutens længde: 7,3 km

For de vandrelystne, 
med gang gennem 
bl.a. skov og EF-fugl-
beskytelsesområdet

Vi passerer nu gennem selve 
EF-fuglebeskyttelsesområdet i et 
spændende overdrevslandskab i Fuer 
Skov. Herefter kommer vi ind i Gerdrup 
Lystskov. Følg venligst de små pile, som 
markerer den tilladte færdsel i skoven!

Tilbage til Inderhavnen benyttes 
tunnellen og via Nytorv går turen 
nu gennem Algade og direkte til 
Inderhavnen.
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Skælskør Lystskov
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Turen udgår fra Inderhavnen ved den 
gamle fredede dampmølle fra 1853, 
Vestergade 1. (Turen kan også starte 
fra pkt. 3 i Skælskør Lystskov). Følg 
kanalens vestside og drej til venstre 
forinden Norvejen. Følg stien, og drej til 
højre gennem tunnellen, hvor Noret nu 
åbenbarer sig.

Hen over strandengen ses den 
lille ø Fugleholm, som hører under 
Gerdrup Gods, og som derfor er privat 
ejendom. Rækken af sten i vandet kan 
have været del af en fast forbindelse 
til øen. En mere spændende tanke kan 
være, at der er tale om rester fra en 
ladeplads for den rige boplads, som 
lå ved Boeslunde i den sene jernalder 
og i vikingetiden - i perioden år 600 - 
1000.

Til venstre skimtes Gigtsanatoriet, et 
for-nemt stykke funktionalismearkitektur 
fra 1930érne. Parken er åben for en lille 
afstikker for de haveinteresserede.

Her begynder den nye fodsti langs 
Noret, som lodsejerne frivilligt har stillet 
til offentlighedens disposition. Husk at 
overholde reglerne for færdsel, så vi 
også i fremtiden kan få glæde af turen 
rundt om Noret.

Turen kan også starte fra p-pladsen 
midt i Lystskoven. I 1997 blev der opført 
et vandrerhjem - på samme sted hvor 
der lå en restaurant, der nedbrændte i 
1980. Skoven er offentlig ejet, og færdsel 
derfor tilladt overalt i skoven.
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Oplev Slagelse Kommune langs 
Trampestien som går rundt 
om Noret. Der er både gang 
gennem skove og gennem EF-
fuglebeskyttelsesområdet.

Udsigt over søen ved Skælskør Nor Camping

Billede fra Skælskør Lystskov, som man kommer 
igennem på turen


