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Velkommen til 
stien ved Borreby 
Mose
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Ruten er 1,6 km

Turen begynder ved den lille p-plads efter 
Borreby Herreborg. Den ligger helt ud til vejen 
og lige ved starten af ruten. Parkeringsmulighe-
den er begrænset til ca. tre biler. 

Turen går ad grusvejen langs den gamle fjord-
arm. Til højre har vi den gamle kystlinje og til 
venstre mosen og dens rørskov med det rige 
fugleliv. 

Her lå tidligere en hollandsk mølle, der blev 
bygget i 1842 samtidig med en dæmning tværs 
over den gamle fjordarm. Møllen skulle trække 
en kværn og en vandsnegl, der løftede vand fra 
det inddæmmede område ud i fjorden. Møllen 
blev revet ned i 1983, men møllehuset ligger der 
endnu.

Du går videre vestover på dæmningen fra 1842. 
Der er fint udsyn til den lille ø Kidholm, hvor der 
fundet redskaber dateret tilbage til stenalderen. 

Du står nu ved enden af den beskrevne tur. Du 
kan gå den samme tur tilbage, eller du kan gå 
videre ad den asfalterede vej til venstre to 
gange og stadig ad den asfalterede vej til 
venstre gennem mosen.

Stien ved Borreby 
Mose

KARANTÆNESTATION
På øen Kidholm vest for højen i retning 
mod ”Slagternæse” findes fundamentet 
fra Skælskør karantænestation.

Her isolerede man bl.a. søfolk, der var 
ramt af smitsomme sygdomme som pest, 
kolera, tyfus og kopper. Det blev nedlagt 
som karantænestation i 1922.

OPLEV MANGE FUGLE
Midt i Borreby Mose oppe fra landevejen 
har du mulighed for at se fugle som 
gulhovedet rørhøg, stor kobbersneppe, 
ordinshane, skeand, klyde, præstekrave, 
grågås, hejre og mange andre.

Hunde skal føres i snor. 
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