
Signaturforklaring
 O�entlig vej
 Skov
 Sø
 Bebyggelse
 Bygning
 Afmærket rute
 Infotavle
 Bænk
 Mindesmærke
 Toilet
 Parkeringsplads
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Ruten er 7,3 km lang.

Turen begynder ved Inderhavnen ved den gamle 
fredede dampmølle fra 1853 på Vestergade 1.

Følg kanalens vestside og drej til venstre lige 
inden Norvejen. Følg stien, og drej til højre 
gennem tunnelen, hvor Noret nu kan ses. 

Efter campingpladsen kan Gigtsanatoriet, et 
fornemt stykke funktionalismearkitektur fra 
1930’erne, skimtes til venstre.

Skoven er offentlig ejet, og færdsel er derfor 
tilladt overalt. Langs stien ligger der en motions-
oase.

Noget af vejen rundt om Noret er en trampe-
stien, som lodsejerne frivilligt har stillet til 
offentlighedens disposition. Husk derfor at 
overholde reglerne for færdsel, så vi også i 
fremtiden kan få glæde af turen rundt om Noret. 

Hen over strandengen ses den lille ø Fugleholm, 
der hører under Gerdrup Gods, og som derfor er 
privat ejendom. 

Du passerer nu gennem selve EF-fuglebeskyt-
telsesområdet i et spændende overdrevsland-
skab i Fuer Skov. Herefter kommer du ind i 

Ruten omkring 
Skælskør Nor

Gerdrup Lystskov. Følg venligst de små pile, som 
markerer den tilladte færdsel i skov. 

Tilbage  til Vestergade 1 benyttes tunnelen, og 
via Nytorv går turen nu gennem Algade og 
direkte tilbage til Vestergade. 

Regler for færdsel i området
Fodstien i Norets nordlige halvdel er skabt 
gennem samarbejde med lodsejerne og frivillige. 

Stien passerer langs med og gennem fuglebe-
skyttelsesområdet og vildtreservatet. Derfor er 
det af afgørende betydning, at reglerne fra 
trampestiens begyndelse overholdes.

I den nordlige del af Noret må færdsel kun ske 
mellem solopgang, dog tidligst kl. 06.00, og 
solnedgang.

Længervarende ophold er ikke tilladt.

Hunde må under ingen omstændigheder medta-
ges.

Stien kan være spærret ved afholdelse af jagt 
samt på dage med skovarbejde i stiens umiddel-
bare nærhed. 

Stien kan i perioder være svær at passere på 
grund af bevoksning og høj vandstand.
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