
Klarskov, Korsør 
Af Jette Hallig 

Dette område ligger i Slagelse Kommune. Det strækker sig fra udkanten af Korsør mod Skælskør og 

består af en ældre løvskov og et sommerhusområde med en stenet strand, der er smal og kendt for 

fiskeri. Adgang foregår fra vej 265, Korsør Landevej, kør mod Lille Egede og Vester Bøgebjerg, videre 

ad Klarskovvej, som ender i en parkering ved kysten.  

55°17'55.3"N 11°12'13.1"E er gps-koordinater på Klintegårdsvej. Dette sted er kendt for fine trækobs ved 

østenvind. Skoven kan dog også besøges via en skovvej gennem Korsør Lystskov, drej fra til venstre 

og kør så langt det er muligt. I DOF-basen har lokaliteten ca. 175 arter, se efter her: DOFbasen - af 

Dansk Ornitologisk Forening.  

De fleste registrerede fugle er knyttet til skov og ved kyst, men på træk både forår og efterår kan 

man være heldig at se Stor Skrigeørn, Sort Glente, Fjeldvåge, Aftenfalk, Lærkefalk, Vandrefalk 

fouragerer, Duehøg og Fiskeørn. Det må derfor anses for et næsten lige så værdifuldt sted til 

træktiden som Stigsnæs.  Ud over disse fascinerende arter har der i flere perioder rastet Rødtoppet 

Fuglekonge, Ravne yngler i Korsør Skov, Silkehaler nyder de mange bær, Stor og Lille Korsnæb og 

Skovpiber raster her, ligesom der har været held med Misteldrossel samt Vindrossel i en mindre 

æbleplantage lidt væk fra kysten, og Hedelærke.  

 I foråret yngler Nattergal, Gulspurv, Engpiber og Grå Fluesnapper.  Der er en sti langs 

sommerhusene, en god eng med højt græs, og via stien kan man spadsere hen til Espe Gods marker.  

Her ser man Rød Glente, der yngler i nærheden, Havørn, Stære og Edderfugle ved siden af Toppet 

Lappedykker over vandet.  I de levende hegn er der vældig meget liv af mejser, spurve og Musvåge, 

selv hvis man tager en tur om vinteren, hvor der er chance for Snespurve.  

 Kommer man i sommerperioden, kan et ophold ved kysten glæde en fuglekigger med Tornirisk, 

Viber, Rørspurv, Gul Vipstjert, forskellige måger og terner, og Stenpikker, Rødben, Hjejle og 

Storspover fouragerer her.  Eneste krav til besøgende er tid og tålmodighed, fordi en tur ofte kan 

bringe fine oplevelser med sig.  
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