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Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø 

www.naturstyrelsen.dk

& Musholm kyststi 
ved Korsør

Højbjerg Skov

Med naturplejeprojektet Halskov Overdrev er der skabt en 

naturkorridor i området med Lejodden i vest, Halsskov Over-

drev, Højbjerg Skov og ned til det fredede areal ved Tårnborg 

Kirke i øst.

Fortiden på tæt hold
Langdysserne i områdets vestlige del samt den store lang-

dysse mod øst er et besøg værd. Da skoven skulle plantes, 

blev der fundet mange spor efter en jernalderby i området 

nordvest for Højbjerg-bakken. Her har der i de første 100-

200 år af vor tidsregning boet mennesker, hvis hustomter, 

keramikskår, affald og bålsteder ligger i jorden under det nye 

naturområde.

Op på Højbjerg og Oldenbjerg 

Fra toppen af Højbjerg-bakken, som er 29 meter høj, har du 

en rigtig flot udsigt over hele området. Du kommer lettest op 

på toppen af Højbjerg fra p-pladsen ved bakkens sydlige fod.

Følger du Musholm kyststi, har du adgang til Oldenbjerg, 

som med sine 21 højdemeter giver en fantastisk udsigt over 

Storbæltskysten. På toppen kan du også benytte den fast-

monterede kikkert.

Halskov Overdrev
Arealerne omkring Oldenbjerg ejes og drives af Slagelse Kom-

mune. Her er gennemført et naturplejeprojekt, så 40 ha jord er 

ændret fra dyrkning til ekstensivt græsningsområde med nye 

søer og folde. Området var oprindeligt et overdrev. Målet med 

projektet er primært at genskabe den flora og fauna, som er 

knyttet til et overdrev. Området gennemskæres af et langt og 

meget flot stendige, som er et gammelt ejerlavsskel.

 

Musholm kyststi 
- tilgængelighed for kørestolsbrugere
Fra Muskelsvindsfondens Feriecenter ved Musholm Bugt er

der anlagt en ca. 7 km lang offentlig sti, der mod nord for-

binder Højbjerg Skov med en fin vandrerute til Storebælts-

kysten. Stien er anlagt med en grusbelægning, der gør den 

særligt velegnet for kørestolsbrugere. Fra stien er der bl.a. 

adgang til det markante højdepunkt Oldenbjerg. Her kan 

man nyde en storslået udsigt over Storebælt. P-pladsen ved 

den sydlige ende af Stibjergvej er et godt udgangspunkt for 

ture på Musholm kyststi.

God tur i skoven og til kysten!
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Velkommen til Højbjerg Skov og Musholm Kyststi

Udlagt til naturskov

Bregnemose

Skoleskov

Højbjerg Skov

Korsør
Station

Tår
nborgvej

St
ibj

erg
ve

j

          Højbjerg Skov er tilplantet
              i 2005-2007 og forvaltes i dag    
        af Naturstyrelsen og Slagelse   
  Kommune. Skoven giver Korsørs 
borgere et nyt afvekslende natur-
område med mange faciliteter. 
Skoven er også med til at sikre rene 
grundvandsressourcer til Korsør by.

Træerne i den nye skov  
I Højbjerg Skov findes der næsten kun løvtræer - eg, bøg, ask,

rødel, lind, ahorn og fuglekirsebær. I skovbrynene er der plan-

tet buske og træer, som bærer spiselige frugter til glæde for

både mennesker og dyr. Nåletræer er indplantet enkelte 

steder for at skabe afveksling samt skjul for vildtet. Arealerne

omkring Højbjerg-bakken og ved fortidsminderne afgræsses 

Musholm kyststi - ca. 7 km 
offentlig kørestolsegnet natursti
Øvrige offentlige naturstier i området
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af får, så man mellem skovområderne fortsat vil have åbne 

engarealer. 

Ved p-pladsen i skovens sydlige del er udlagt et areal til natur-

skov. Her får naturen selv lov at bestemme og træerne gen-

indvandrer uden menneskers indgriben. Området afgrænses 

af en gammel kystskrænt, og man regner med, at planterne 

fra skrænten langsomt vil sprede deres frø i området.

Brug faciliteterne
Området byder på mange muligheder for friluftsliv. Du må 

færdes overalt indenfor naturområdet, som fremgår af kortet, 

dog ikke på de private arealer. I foldene er der adgang via 

klaplåger. Ved Bregnemose vidner de udgåede træer langs 

søbredden om skarvernes tilstedeværelse i området. Der er 

mulighed for at fiske fra fiskebroen og komme helt tæt på livet 

omkring skovsøen.

Lejrpladsen
Midt i området er en lejrplads med 4 sheltere , multtoiletter, 

vandhane, bålpladser og mulighed for opsætning af supple-

rende telte. Lejrpladsen kan bookes på www.naturstyrelsen.dk.

Stier 
Musholm kyststi, som er markeret med lilla på kortet, er vel-

egnet for cykler, barnevogne og kørestole. Underlaget veksler 

mellem asfalt og grusbelægning. De øvrige stier er græsbe-

voksede ”trampestier”. Stien helt mod øst skaber forbindelse til 

broen over motorvejen og derfra videre til et andet offentligt 

naturområde - Tårnbjerg og Halseby Sø ved Korsør Nor.

Hundeskoven
Midt i Højbjerg Skov ligger ca. 2 hektar indhegnet hundeskov. 

Her må din hund færdes uden snor, men du skal stadig have 

kontrol over den. Hunden må ikke være til fare eller gene for 

andre mennesker eller hunde. Udenfor hundeskoven skal 

hunden holdes i snor overalt i området.


