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Søen kan besøges fra flere sider, den ligger i Kalundborg kommune, det tidligere Holbæk 

Amt, den er 194 ha stor, og den er 4,1 m dyb på det dybeste sted. Der er en 

parkeringsplads ved Jyderup by, som man kan køre til ad vej 225, Slagelsevej. Her er 

udsigt over en del af søen. Rundt om søen går en sti på 11 km, og der forekommer stedvis 

ret god udsigt.  

Der findes en pjece om turen rundt om søen - https://jyderup.dk/wp-

content/uploads/2017/07/Folderr-Skarresoe-rundt.pdf 

På sydvestlige side ved Skovhave er en udkigspost med mulighed for at kigge til øen 

Magleholm.  Havørnens rede kan ses fra det, der populært kaldes ankerpladsen. Man kan 

parkere på Kongens Mølle vej og gå til ankerpladsen på ca. 15 minutter. Her er også 

borde og bænke. Et rigtigt godt sted at se havørnen fra, da der er godt udsyn til reden og 

man ikke forstyrrer ørnene. Her kommer isfuglen også ofte forbi. På søen holder store 

flokke af taffelænder, troldænder, hvinænder m.fl. til. Den toppede lappedykker ses med 

sine unger. Der ses også en stor skarvkoloni tæt på havørnenes rede. Fra søen går et 

vandløb hen mod Halleby Å. 

Der ligger privatejede godser og skove langs bredden. I den samlede oversigt over 

Skarresø foreligger 151 arter, og det drejer sig om såvel skovfugle som et rigt udvalg af 

ænder, gæs og vadefugle. Hertil kommer ørne, våger, falke og høge. Lokaliteten har især 

mange gæster i foråret og sommeren, hvor der kommer ynglefugle, skoven er lige 

sprunget ud og der er særdeles smukt. Da skovene byder på skrænter, moseområder og 

ganske varierede træsorter, optræder adskillige slags mejser og finker. Vinteren giver 

chance for forskellige Skallesluger og Lappedykker. 

Ad mindre veje kan man køre de få km til Kongens Mølle, Strids og Gryde Mølle og til et 

landskab, der byder på jævnlige obs af Isfugl, Vandstær og en del rovfugle.  
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