(En kodriver – sådan en vildtvoksende plante kan man måske stadig være heldig at finde på sin stitur)

REGISTRERING AF ”SPOR I DET ÅBNE LAND”
” … han forstår det ikke! Fordi han ikke holder af det. ”
Henrik Nathansen (Indenfor murene)

Rapport udarbejdet af

Tårnborg Grundejerforening og Lokalråd
(foreningens deltagere i Agenda‐21 Borgerforums Natur‐ og miljøgruppe i Korsør)
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Slagelse kommune har bedt kommunens lokalråd om at registrere ”spor i det åbne land”.
Formuleringen af opgaven er lidt uklar, men vi kan forstå, at det er stier, det drejer sig om.
Nu forholder det sig sådan, at vor forening - som i snart 40 år også har været lokalråd for det
fysiske område, der omfattede den tidligere Tårnborg kommune før kommunesammenlægningen
den 1. april 1970, i årevis har beskæftiget sig med stier.
Vor forenings mål har været og er stadig, at få attraktive gang- og cykelstier i vort område. Det har
også altid været vort mål, at få rekreative stier med passende faciliteter stillet til rådighed for
områdets beboere.
Derfor betragter vi opgaven mere bredt. Dette fordi vi er bekendt med, at stier indgår som et
arbejdspunkt i den kommuneplan, som er under udarbejdelse.
Vi blev desværre ikke indkaldt til den konference om emnet, der blev afholdt den 8. november
2008 og er derfor først meget sent kommet i gang med at få løst opgaven.
Vi ønsker ikke at starte forfra på lange udredninger om ting, vi allerede mange tidligere har
fremsat overfor den tidligere Korsør kommune. Vi kan blot konstatere at ”Stien rundt om Korsør
Nor” ikke blev til noget – dette til trods for, at der blev afsat en million kroner til den og at mange
mennesker - i de sidste 30 år - har været beskæftiget med dette projekt.
Vi har derfor valgt, at tage det hele i ”overskriftsform” og så lade vor rapport, i form af billeder,
fortælle om vore ønsker til og visioner for stier i vort område.
Denne afrapportering er dog kun en begyndelse. Det er vinter og ikke tid til at samle folk til en tur i
felten. Vi må uddybe senere. Det gælder for eksempel de gamle stispor på østsiden af Noret og
flere andre ting.
Layout og billeder ved P.O. Seidel
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Den nedlagte kirkesti fra Tårnborg kirke til Hulby. Denne sti kan inddeles i 3 dele. Fra Tårnborg
kirke til Marsk Stigs rev, fra revet til Tårnholm og endelig fra Tårnholm til Hulby.

Der er tale om en gammel
kirkesti, som har løbet her
siden Arilds tid. Den er at
finde på kort- og
matrikelstyrelsens historiske
kort. Der er stor mystik om
hvorledes den er forsvundet
(pløjet op). Det er en lang
historie, som vi ikke skal
gentage her. Derimod er det
en kendsgerning, at vi for et
par år siden fik en udskrift af
Korsør kommunes Vej- og
Stifortegnelse med tilhørende
kort. Heri var stien registreret.
Vi udleder heraf at den er
blevet pløjet op (formentlig i
strid med naturbeskyttelseslovens regler).
Vor interesse samler sig især om stien fra kirken til Marsk Stigs rev. Ser vi på La Cours kort, der er
udarbejdet på grundlag af ældre matrikelkort, og viser hvorledes tingene så i omkring år 1800 ses stien tydeligt. Det er egentlig ikke så underligt. Skibe med varer sejlede ind gennem Noret og
lagde til ved revet. Det var derfor nødvendigt med en sti på stedet. Folk fra oplandet skulle også til
kirke. Det kulturhistoriske mindesmærke er selve revet. Her lå i vikingetiden en boplads. Senere i
middelalderen lå i området både en landsby, en kirke, en borg (senere slot) og en ladegård med
en større handelsplads. Senere omkring slutningen af 1400 hundrede tallet blev slottet revet ned.
Nu stak skibene dybere og Korsør by blev handelspladsen.
Vi vil derfor prioritere, at der laves sti til revet som en forlængelse af den eksisterende sti. Der er
ikke så meget at se, men revet er der dog. Et bord og en bænk på stedet ville jo ikke på nogen
måde forringe oplevelsen.
De to sidste etaper vil vi ikke opgive, men prioritere lavere. En spadseretur til Tårnholm langs
vandet syd om Møllebakken - ville nu heller ikke være så ringe endda.
Vi har i årevis ledt efter helligstien fra Tjæreby til Tårnborg kirke. Den havde et forløb østen om
Halseby sø til kirken. Vi kan ikke finde den, men leder stadig.
Der løber også en del af en kirkesti gennem den nu afvandede Halseby sø til kirken. Den starter
ved stenladen på lille Tårnborggård, og har et herligt forløb gennem mosen til Ny Halseby.
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Stien fra Halsebyvej (umiddelbart vest for Mælkevej) ned til Noret rundt langs vandet på den
gamle Kählers Teglværksgrund og som nu er udvidet helt op til borgbanken.

Selve stien er på den første del af strækningen udlagt – det vil sige befæstiget. Den bliver brugt
utroligt meget. Der er også mange cyklende, hvilket der ikke er noget problem i. Der er borde og
bænke på strækningen.
Vi skal ikke her undertrykke vort ønske om, at stier udlægges i en bredde så man kan gå to ved
siden af hinanden. Ofte bliver stier blot markeret som et spor eller som en trampesti. De bliver
sjældent brugt og er i vore øjne ikke rigtige stier.
På billedet ovenfor ses en båd liggende trukket op på land. Der er mange, der fisker i Noret. Det
har i årevis været vor forenings ønske, at der netop på dette sted var en ophalerplads til små
træbåde. Der ligger ofte flere både på land her, men hvorfor dog ikke gøre det nemmere for
lystfiskere, at hive båden på land?
Vi skal gøre opmærksom på, at der på den første del af stien - fra Halsebyvej og ned til Noret - har
været et forløb af et sidespor fra Svendstrup Station (på en dæmning, som er den nuværende
Mælkevej i dag) til Teglværket. Vi har ofte set efter sporet - som ikke er nedlagt, men har ikke
kunnet se noget af det. Det påstår beboere i vort område, at man kan.
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Her er vi på stien fra Teglværksgrunden til Slotsbanken. Vi er glade for denne sti. Der er dog et
par små minusser. De kommer her:
Ikke befæstigede stier langs vandet i lavtliggende områder, står ofte under vand. Det er så
morsomt at vandre i mudder og vand – siger børn!

Stien har et underligt forløb ud til
Marsk Stigs Vej. Her mangler i
øvrigt skiltning om stien. Vi vil
foreslå at der laves en adgangsvej
her ved trampestien gennem
bevoksningen og til banken. Vi kan
se, at mange kravler op denne vej.
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Her neden for banken - på dennes vestside - mangler bestemt en trappe op til banken. Et bord
med bænke hernede
var heller ikke at
foragte. Man kan nu
gå rundt om hele
banken. Det er
virkeligt godt. Der er
dog et problem oppe
på banken, hvis man
er kommet derop fra

Marsk Stigs Vej og
bevoksningen ikke er slået.
Man kan ikke finde vejen ned
igen!
Endelig er der blot at sige, at
forløbet af stien ikke er
markeret med skiltning, og at
stiforløbet her langs foden af
banken mod syd og op til
kirken ikke er synligt. Dette
betyder, at ikke lokalkendte
vandrer ind over marken.

Her er vi på stien næsten helt
oppe ved banken. Hvorfor
kunne denne sti ikke være
befæstiget? Vi har et kig ud
over det sted, hvor
ladegården lå og hvor der var
handelsplads i middelalderen,
og hvor man har gjort de
enorme møntfund.
Stien ender brat ude ved
Marsk Stigs Vej, så man skal
”kravle” ned på vejen. Derfor
ønsket om adgang op til foden
af banken herfra.
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Dæmningen med det oprindelige navn Kongebroen syd for Ørnumvej (Ornummervej) med
Haneklint i midten. Det er et kulturspor.

Dæmningen blev etableret for at inddæmme en del af Norets nordlige del. Den oprindelige
landevej løb her på dæmningen. I dag er vejen forlagt mod nord. Midt på dæmningen ligger
Haneklint (en istidsdannelse for cirka 12.000 år siden - bæltfremstødet). Her gik tidligere en sti
med trin op til toppen. Dette spor ser vi meget gerne genåbnet.
Her har vi så stedet, hvor færgestedet lå - og hvor danske
konger og andet godtfolk skulle færges over for at komme til
Korsør. Det er fra tiden før dæmningen. Der er intet at se af
dette færgested i dag, men det var her, det var. Vi ser også
de sædvanlige lystfiskerbåde, der her er blevet trukket op
på land.

Her har vi Haneklint –
set fra vest – det er
stien herop vi gerne
ser genetableret som
tidligere. Det ville
være herligt!
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Lille Egø også kaldet Høneklint. Det er et pragtfuldt sted at besøge.

Så er der bare det med det nye flotte skilt her på Ørnumvej. Der skulle have stået Høneklint eller
Folkets Park.
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Der går nemlig en dejlig sti op til klinten. Korsør byråd, med den tidligere teknikudvalgsformand
John Dyrby Paulsen (i dag i Folketinget) i spidsen hævdede, at denne sti kunne man da sagtens
cykle op og ned ad. Så kunne man nedlægge den eksisterende sti fra Ørnumvej til Lerbakken. Det
kan man selvfølgelig ikke og det skal man heller ikke.
Der er borde og bænke
heroppe på klinten.
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Og en herlig
udsigt til
Høneklint her
fra bænken.
Masser af
fugle kan
iagttages her
ved klinten.

… Men der er et men. Går man ned fra klinten ender man i ingenmandsland. Nej - her anlægger
man golfbaneudvidelse til gavn for de få og til skade for de mange. Man kan se støvskyerne fra
entreprenørmaskinerne. Her fra dette sted kunne man tidligere gå til venstre og op på dæmningen
eller til højre og ud til stien fra Ørnumvej til Lerbakken.

Side 10 af 25

Her løb den tidligere sti så man kunne cykle og gå fra Ørnumvej til Lerbakken. Stien oppe fra
Høneklint kom ind fra venstre i billedet. Alt det er fortid, men det er et spor og faktisk et kulturspor.

Stisystemet i Folkets Park.

Her er vi oppe på Maglehøj. Magleøens højeste punkt. Her burde være borde og bænke så
almindelige mennesker kunne nyde den pragtfulde udsigt. I dag er der placeret et golfbanehul
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heroppe. Så det er med risiko for at blive skudt ned af kugler, man passerer her. Her gik ellers en
sti, så man kunne komme fra Lilleøen herop og videre ned til dæmningen.

Flere stier på det eksisterende
golfbaneområde - men det er
faktisk Folkets Park - er enten
blevet omlagt eller som her,
afbrudte i deres forløb. Her
ses tydeligt hvorledes stien
forrest i billedet er blevet
afbrudt i sit forløb, som ses
bag i billedet til højre.
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Stier på Svendstrupgård
Svendstrupgård er i dag et vandrehjem, og dermed et offentligt tilgængeligt område. Alle stier i det
åbne land er åbne for offentligheden i henhold til bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. For
en del år tilbage, blev det fastslået, at vandrehjemmet ikke måtte lukke området af med en port.
Det var Vestsjællands Amt, der traf denne afgørelse.
Det findes en del stier og et beskyttet naturområde på området. Det er pragtfuldt område, og fra
klinten ved Musholmbugten - er der en herlig udsigt.

Her ses stiforløbet og til Svendstrup Bjerg. Hele området er dog indhegnet.

Her er en del glade vandrere oppe ved KFUM´s spejderhytte på Bjerget.
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Her ses stiforløbet ud til kysten langs skellet til naboejendommen.

Videre ud til havet. Der er en lille skov på stedet.
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Udsigt fra klinten (den er høj) over havet mod broen. Ejeren havde tidligere anbragt en sti ned til
stranden fra klinten på dette sted, men Vestsjællands Amt forlangte den nedtaget, da den lå inden
for strandbeskyttelseslinien.

Her et glimt af det naturbeskyttede område. Anden i mosehullet er dog af plast.
Vi håber - dette område bliver mere tilgængeligt for offentligheden. Der er planer om, at anlægge
en 9-hullers golfbane på området. Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, hvornår lokalplanen
for vandrehjemmet og golfbanen bliver genoptaget og vedtaget. Hele planen kræver dog, et tillæg
til kommuneplanen. Der er landbrugspligt på området, men ejeren havde allerede udlagt græs og
stier på området i forventning om en snarlig godkendelse.
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Fyldpladsen og Rødhøjlunden

Der findes en vedtaget lokalplan (byplanvedtægt) 45 for området. Her har området i en del år
været udlagt som fyldplads. Udnyttelseskapaciteten er brugt op. Området skal genetableres i
overensstemmelse med lokalplanen. Der er udlagt stier i området og plads til en lille sø. Der blev i
sin tid udarbejdet en model af området - i forbindelse med planens vedtagelse, hvilket også
fremgår af planen. Hele området er kommunal ejendom. En del af området er efter etableringen af
bebyggelsen langs Rødhøjrenden, blevet ryddet for et vildnis af bevoksning ved en meget kraftig
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og tiltrængt udtynding. I dag er der etableret en stiforbindelse fra Drosselvejs udmunding over
renden med en lille bro (tidligere var der også forbindelse her, men kun et par planker over
renden) og ude i området er nu anbragt en lille hytte med et ildsted.

Stien derud er meget fugtig og svampet. Det er jo mose. Det er kun en lille del af området, der er
tilgængeligt (den såkaldte kommunale Rødhøjlund). Selv om der ikke må drives jagt i området
flyder det med plastpatronhylstre fra jagtpatroner. Der er råvildt i området. Selve fyldpladsen - som
der inden udgangen af 2008, skulle være udarbejdet planer for reetableringen af - efter pålæg
herom fra Amtet - kender vi intet til.
Selve fyldpladsområdet er ikke fremkommeligt i dag. Her ligger høje affaldsbunker og hele
området er gennemgravet af dræningskanaler.
Det er ikke vort indtryk, at bålhytten benyttes. Det er dog fint med en sådan facilitet.
Der er også adgang fra Ørnumvej til området. Skiltningen ved Rødhøjvej og Ørnumvej er også fin.
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Svenstrup strand og parkeringspladsen

Der går en sti fra enden af Svenstrup Strandvej til parkeringspladsen ved stranden. Den er også
gangsti for de badende gæster. Den har været i en elendig forfatning, men skulle nu være
udbedret.

Der er en fin asfalteret sti fra parkeringspladsen til stranden. Det er perfekt for kørestolsbrugere.
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I 2008 mistede stranden
sin status som Blå Flag
strand. Vi har dog
vanskeligt ved at forstå
at en stor
nedbørsmængde, som i
princippet er destilleret
vand skulle forårsage
forurening af
badevandet. Vi er
bekymrede for, hvad der
ved sådanne regnskyl
render ud i vandet.

Så er der bålpladsen på parkeringspladsen. Utroligt for os, at man ikke kan holde den i orden. Det
er dog en dejlig ting, at man kan lave mad over åben ild her. Der er toiletter på stedet og dermed
rindende vand. Derfor kan man sagtens overnatte primitivt her i campingvogn eller telt.
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Stien fra Korsør station til stranden ved Muskelsvindfondens Center.
Her er vi ved
Kruusesmindevej. Der går en
sti fra Korsør station og videre
over denne vej til stranden
ved Centeret.
Her kommer stien fra
Højbjerg.

Det er en rigtig lang stiforbindelse, men stien er
befæstiget så det er nemt at cykle her.
Her oppe på bakken ligger centeret og
fin stiforbindelse derop eller fra
parkeringspladsen der og til stranden.
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Så er vi kommet ned på stranden ved Centret og ser ud mod broen. Man kan spadsere på
stranden hele vejen fra Knivkær og herud, men så kommer problemet. Noget længere fremme
her, må man ikke færdes i strandkanten grundet beskyttede strandenge. Derfor er det nødvendigt
med en stiforbindelse op på skrænten og 400 meter frem. Hvis denne lille sti var der, kunne man
gå langs med kysten og hele vejen ud til broen.

Her er det lille stykke som mangler. Vi var derude for nogle år siden og da var der pløjet dette
spor. I baggrunden ses Centret.
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Stisystemet på Lejeodden og Lejeodde overdrev.

Det er muligt, at gå fra Revhuset og ud i området på kanten af klinten, som vi gør det her. Bedre
tur findes ikke. Der er dog også mulighed for, at komme herud ad en befæstiget sti, som går fra
parkeringspladsen ved Revhuset. Denne befæstigede sti kan - hvis den forlænges med 400
meter, som nævnt ovenfor - gøre det muligt, at gå fra Revspidsen til Knivkær og derfra endnu
længere.
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Ude på lejeodden er der et overdrev. Her har Vestsjællands amt i sin tid opsat et skilt, så man
læse reglerne - for et besøg her. Man kan færdes langs stranden og se et fantastisk fugleliv
herude. Området er et fredet fuglebeskyttelsesområde (Ramsaar aftalen).
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Stierne i Højbjergområdet

Herude ved Højbjergskoven, er det hele sådan set i
orden. Skov- og Naturstyrelsen har ekspertisen til at
lave rekreative stier med gode faciliteter. Her er
endda kommet primitiv overnatning.
Den gennemgående sti forbinder faktisk Korsør
Station med Svenstrup.

Side 24 af 25

Der er dog altid en ”slange i paradiset”. Det er broen over jernbanen herude på Højbjergstien. Den
er ikke sikret således, at cyklister i mørke og dårligt vejr ikke kører ud ved en af siderne og styrter
ned på banelegemet. Det er faktisk sket.
Det så vort lille bidrag til projekt stier – der er selvfølgelig mange flere detaljer, men processen er
jo lige startet op. Det er derfor muligt at hælde på og uddybe.
Vi har en masse dokumentation. Debatoplæg om Korsør Nor og dets nære omgivelser. Kort over
stisystemet på Lejeodde og Kruusesminde. Stiforløb på Oldenbjerggrunden. Stiforløb på Golfbane
ny og kommende. Stiforløb på den påtænkte golfbane på Svendstrupgård. Artikler og bøger om
udgravninger og møntfund ved Tårnborg banke og ældre beretninger om Tårnborg sogn. Alt det er
ikke aktuelt nu efter vor mening.

Lad os dog håbe, at vi ikke finder mere af denne slags i vort område.
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