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Syd for Sorø og nær Tystrup Sø ligger Suserup Overdrev og Tamosen.  Den ligger dér, 

hvor Susåen løber ud i Tystrup Sø og er en del af IBA-området Tystrup-Bavelse Søerne. 

Man kører ad Suserupvej og ind ad en grusvej overfor Sorø Golfklub. For enden er der en 

p-plads, adressen er Suserupvej 14, 4180 Sorø.  

Stien fra P-pladsen er en rundtur på ca. 2 km. Stien er ujævn og er tilgængelig hele året. 

Naturstyrelsen har afmærket den. Stien fører ned til skjulet ved Tamosen og fører videre 

helt ud til der, hvor Susåen munder ud i Tystrup Sø og i isvintre findes der her en stor våge 

fyldt med mange svømmefugle og med hyppigt besøg af Havørnen, som har sin 

yngleplads i skoven på den anden side af Susåen. Stien fører videre rundt og tilbage til P-

pladsen, evt. med en afstikker ind i Suserup Skov. 

Gøg og Nattergal er sammen med Sanglærke tydeligt til stede i foråret i og mellem de 

mange krat, som omgiver den gamle gård ved P-pladsen. DOF Vestsjælland har opsat en 

række stærekasser i hegnet ved P-pladsen i et forsøg på at genrejse stærenes 

ynglemuligheder. Desværre har kun få stære indtil nu benyttet de fine stærekasser, som 

vender ud mod Naturstyrelsens arealer med græssende kvæg, noget som ellers mangler 

overalt på Sjælland.  

På området ved P-pladsen findes der nu en fin raste- og bålplads, som snart suppleres 

med et madpakkehus, toiletter og sheltere, alt sammen opført af Naturstyrelsen. Bemærk i 

øvrigt den store kasse på den gamle lade, her har tårnfalkene ynglet de sidste mange år, 

og meget succesfyldt. 

Suserup Skov ligger lige ved siden af P-pladsen. Skoven er en naturskov, som er en del af 

Danmarks Naturkanon. Skoven har siden 1923 fået lov at passe sig selv og har mange 

forskellige planter, insekter og svampe og rummer bl.a. en pæn bestand af ynglede huldue 

samt den endnu sjældnere Løvfrø, som virkelig kan larme, hvis man møder frem sent om 

aftenen. Bemærk også at Suserup Skov rummer ynglende Natugle, som jager over 

markerne.  

Tamosen ligger for foden af fugleskjulet og har 185 arter på listen i DOF-basen. Det er et 

velbesøgt sted, blandt andet pga. fugleskjulet som vedligeholdes af Naturstyrelsen. Visse 

dage kan det være helt magisk at sidde i skjul og iagttage det rige fugleliv fra skjulet. Det 

store udgåede træ på kanten af mosen kan på gode dage rummer mængder af krager, 

ravne, fiskehejrer, sølvhejrer og skarver og andre dage blot en enkelt fugl, en havørn.  

I søen og på engene bagved er bl.a. Sangsvane og Pibesvane, Pibeand og Skeand 

hyppige gæster, og der kommer mange slags gæs, både Canadagæs og Blisgås er set ud 

over de almindeligste og Stor Tornskade kan ses om vinteren.  Der ses jævnligt Isfugl, og 

til den er opsat en ynglekasse, som er bygget af en specialist, lige overfor fugleskjulet. 

Udover at Havørnen yngler lige på den anden side af Susåen fouragerer både Fiskeørn, 

Vandrefalk og Rød Glente i området. 

Fra fugleskjulet kan man opleve fantastiske øjeblikke, hvor man leder efter vadefugle på 



engene, mens Landsvalen flyver ind til sin rede i loftet på fugleskjulet. Den sidder på 

hegnet tæt på og kan fotograferes, mens den kvidrer. 

På ydersiden er en bænk, hvor mangen en frokostpakke er indtaget i sol og læ. Også 

andre steder langs stien er der mulighed for at gøre rast med flotte kig ud over Tystrup Sø. 

Om vinteren sørger nogle kilder for at der altid er åbent vand og sammen med den stærke 

strøm i Susåen skaber det mulighed for at området kan huse fouragerende ænder, gæs og 

svaner, og stedet er berømt for Lille Skallesluger som har en fast vinterrasteplads i 

Susåen.  

Mange finker og siskener raster ved mosen, og Lille Korsnæb, Kvækerfinke og Bjergirisk 

findes ind imellem, alt sammen understøttet af den økologiske og ekstensive drift som 

Naturstyrelsen står for på hele det store, fredede område.  

Alle ønskes en herlig tur i området. 


