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Disse lokaliteter ligger i Slagelse Kommune. Bus 907 går fra Slagelse Station til 

Storebæltsvej.  Korsør Station er også ret tæt på.  Overdrevet på 40 ha består af en eng 

med græssende kvæg i indhegning med klaplåger. Her er anlagt vandhuller til padder og 

krybdyr, plantet buske med bær. Færdsel anbefales på Musholm kyststi, der er 7 km 

grusbelagt og god, og undervejs kan man finde en høj, Oldenbjerg, hvor en kikkert er 

placeret med pragtfuld udsigt over både land og Musholm Bugt. Man kan parkere ved 

Musholmvej tæt på feriecenteret.  Naboen er Kruusesminde, som er en privatejet ejendom 

med tilhørende naturområde, der er delvis lukket for færdsel i yngletiden.  Vest for ligger 

Lejodde med Lejsø, og nord for området løber Tude Å ud i Storebælt. 

Med 114 arter i DOF-basen har overdrevets naturgenopretning ved Naturstyrelsen skabt 

basis for stor variation. Her optræder både Dværgterne, Splitterne, Rødben og Grønbenet 

Rørhøne, flere slags sangfugle og typiske engfugle som Bynkefugl, Engpiber, Rødrygget 

Tornskade og Stillits. Langs kysten er skrænter, hvor Digesvaler yngler.  Svaner, 

lappedykkere og andefugle kommer på engen. Mange slags rovfugle fouragerer her, det 

gælder Havørn, Tårnfalk, Musvåger samt Rød Glente. De åbne områder har også Rørhøg, 

Blå Kærhøg, og Mosehornugle, som raster.  

Musholm Bugt er et farvand, som Tude Å munder ud i, nordligst er Bildsø Skov, hele 

området rummer fritidshuse langs kysten. Ud for halvøen Reersø ligger øen Musholm med 

mange ynglende måger, Ederfugle, Tejster, Terner og rastende Stenvender, her ligger 

også et anlæg til produktion af regnbueørreder.  Gennem bugten passerer mange fugle, 

specielt gæs og andefugle i træktiden. 

Højbjerg Skov er et skovrejsningsprojekt fra 2005-07, beliggende ved siden af en mindre 

sø. Denne er vest for Højbjerg, som er 29 m over havet. Kort over området findes på 

denne hjemmeside. Højbjerg Skov og Musholm Kyststi ved Korsør (naturstyrelsen.dk) 

Man kan parkere neden for bjerget, kør ind i området ad Højbjergvej, det sidste stykke er 

lavet for skovarbejdere, og her holder biler. Der er også god parkering ved Storebæltsvej. 

Stierne er suppleret med et mountainbike-spor, og der er en slette, som giver god udsigt 

mod broen. Den danner en korridor for trækkende fugle. Specielt mange våger flyver over i 

oktober. Skoven har 77 arter registreret, og foruden de førnævnte rovfugle er set 

Lærkefalk og Fjeldvåge, ligesom typiske skovfugle, Dompap, Sangdrossel, Stor 

Flagspætte findes i de områder, hvor nåletræer og løvtræer mødes.  Silkehale kan findes i 

vintertiden, hvor Rønnebærtræerne har modne bær. Ved Bregnemose er en Skarv-koloni 

med udgåede træer, og området har fire sheltere, hundeskov og i den sydlige ende langs 

jernbanen er både p-plads, skoleskov og et område, der er udlagt til naturskov.  Den 

ankommer man nemt til via afkørsel 42 af motorvej E20.  

https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jul/hoejbjerg-skov-og-musholm-kyststi-ved-korsoer/

