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Ruten er 4 km.

Turen begynder ved Vestergade 1, den gamle, 
fredede dampmølle fra 1853. Skråt overfor 
ligger den røde bindingsværksejendom, Vester-
gade 10, der rummer Skælskørs ældste bebo-
else. Den tidligste del af huset er tilbage fra 
omkring 1580. Turen går videre nordpå langs 
kanalen og under Norvejen gennem en tunnel. 

Før stien krydser kanalen, støder du på en 
informationstavle om Skælskør Nor vildtreser-
vat. Fuglereservatet er specielt om vinteren 
tilholdssted for mange havænder, for eksempel 
troldand, ligesom der altid er svaner i Noret. 
Dominerende er dog de mange blishøns. 

Turen går mod vest langs vandet til den lille 
idylliske campingplads ved Kildehuset. 

Nu går turen mod nord ind i skoven. Stien slynger 
sig smukt langs vandet i en gammel bevoksning 
af ege. 

Bevæger du dig ind i midten af skoven, kommer 
du til Danhostel Skælskør Lystskov. Inde i 
midten af skoven ligger også en motionsoase, 
som du frit kan benytte.

Ved at krydse Slagelse Landevej kommer du 
igennem et grønt område, der fører frem til det 
fredede skovareal Kold Stubbe. Så går du  ned 
ad Slagelse Landevej, ind ad Kildebakken og 
videre ad stien ned til den gamle kilde. 

En familie i byen lod formentlig omkring århund-
redskiftet anlægget omkring kilden udføre som 
en gave til byen. Bemærk det lille, fine løvehoved 
af støbejern.

Turen går tilbage og krydser Norvejen, hvorefter 
du kan følge grusstien gennem det lavtliggende, 
grønne område.

 Hunde skal føres i snor.

LØVEHOVED
Lille fint løvehoved af støbejern ved 
den gamle kilde. Flere ejendomme i 
Skælskør har haft et sådant hoved 
siddende ved porten mod gaden. 
Gennem munden var trukket et reb, 
som fik en klokke til at ringe inden-
for, når folk trak i det. 

BLISHØNS
Blishønen er en almindelig ynglefugl 
i søer og moser i Danmark. Den er 
let genkendelig med sin runde, sorte 
krop og sit hvide næb og store hvide 
pandeblis, der har givet den navn.

GAMLE EGE
Over 800 insektarter er knyttet til 
egetræet som levested.

Stien i og rundt om
Skælskør Lystskov
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