
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm
Hannenovvej 22

Tingsted, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 43 90 13, Mail: storstroem@sns.dk

www.skovognatur.dk

Skov- og Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, 
forvalter offentlige skove og naturarealer over hele landet, 

og driften tilgodeser både fritidsformål, sundhed og motion, 
produktion samt beskyttelse af natur- og kulturværdier.

Højbjerg 
Skov
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Musholm
Kyststi

ved Korsør
&

Skov- og Naturstyrelsen, 
Storstrøm

Musholm Kyststi
Fra Muskelsvindsfondens Feriecenter ved Musholm Bugt har 
Slagelse Kommune anlagt en cirka 7 kilometer lang offentlig 
sti, der mod nord forbinder Højbjerg Skov med en fin vandre-
rute til Storebæltskysten. Stien er anlagt med en grusbelæg-
ning, der gør den særligt velegnet for kørestolsbrugere. 
Fra stien er der adgang til det markante højdepunkt Olden-
bjerg. Her kan man nyde en storslået udsigt over Storebælt.

God tur i Højbjerg Skov!

Tilgængelighed 
for kørestolsbrugere
Der er anlagt en grusbelagt sti 
fra den nordlige parkerings-
plads, som er egnet for køre-
stolsbrugere. Stien har for-
bindelse til den ligeledes køre-
stolsegnede asfaltsti langs 
nordsiden af jernbanen og der-
fra ud til Stibjergvej og Mus-
holm Kyststi.

Fortiden på tæt hold
Langdysserne i områdets vestlige del samt den store langd-
ysse mod øst er et besøg værd. Da skoven skulle plantes, blev 
der fundet mange spor efter en jernalderby i området nord-
vest for Højbjerg-bakken. Her har der i tiden omkring 100 til 
200 år efter 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 man 
en rigtig flot udsigt over Storebælt, broen, det nye skovområde 
og hele egnen nord for Korsør. Man kommer lettest op på top-
pen af Højbjerg fra parkeringspladsen ved bakkens sydlige fod.
Følger man Musholm Kyststi har man adgang til Oldenbjerg 
som med sine 21 meter giver en fantastisk udsigt over Store-
bæltskysten. 

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 hun-
den holdes i snor overalt i området.
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Højbjerg Skov

Velkommen til Højbjerg Skov og Musholm Kyststi
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                 Træerne i den nye skov
                I Højbjerg Skov findes der   
                                                 næsten kun løvtræer - eg, bøg, 
                                            ask,  rødel, lind, ahorn og fuglekirse
                                       bær. I skovbrynene er der plantet buske 
                                  og træer, som bærer spiselige frugter til 
                                glæde for både mennesker og dyr. Nåletræer 
                                er indplantet enkelte steder for at skabe af-
                                veksling og skjul for vildtet. Arealerne om-
                               kring Højbjerg-bakken og ved fortidsminder-
                           ne afgræsses af får, så man mellem skovom 
                   råderne fortsat vil have åbne engarealer. 

Ved P-pladsen i skovens sydlige del er udlagt et areal. Her får 
naturen selv lov at bestemme og træerne genindvandrer uden 
menneskers indgriben. Området afgrænses af en gammel kyst-

Musholm kyststi - ca. 7 km 
offentlig kørestolsegnet natursti
Øvrige offentlige naturstier i området
Motorvej
Offentlig vej
Skovvej, markvej
Sti
Jernbane
Skov
Naturskov
Mose
Mark / slette
Sandstrand

Signaturforklaring

Have
Hundeskov
Bebygget område
Sø
Parkering
Lejrplads
Informationstavle
Toilet
Handicaptoilet
Primitivt toilet
Borde og bænke
Privat ejendom
Gravhøj/ Langdysse
Udsigtspunkt

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

skrænt, 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 fær-
des overalt i området - bortset fra grunden omkring det privat-
ejede Bøgekulshus ved P-pladsen mod syd. Ved Bregnemose 
vidner de udgåede træer langs søbredden om skarvernes til-
stedeværelse i området. Der er mulighed for at fiske fra fiske-
broen og komme helt tæt på livet omkring skovsøen.

Shelterpladsen
Midt i området er etableret en lejrplads med 4 shelters, mult-
toiletter, vandhane, bålpladser og mulighed for opsætning af 
supplerende telte. 

Picnicpladser 
Ved den nordlige parkeringsplads ved Stibjergvej og ved shelter-
pladsen findes picnicpladser og grillpladser. 

Stier 
De gennemgående stier er asfalterede eller grusbelagte og er 
velegnede for cyklister, barnevogne og kørestolsbrugere. De 
øvrige stier er græsbevoksede ”trampestier”. Stien helt mod øst 
skaber forbindelse til broen over motorvejen og derfra videre til 
et andet offentligt naturområde - Tårnborggård ved Korsør Nor.
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