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2014 var 50-året for udnævnelsen af Tystrup-Bavelse Naturpark. Dette blev markeret af Støtteforeningen for 

Tystrup-Bavelse Naturpark på flere måder. 

Der blev afholdt 17 ture i området – ved Tamosen, botanik-tur i Suserup skov-Tamosen, i Kellerød Fiskerleje, 

orkidé-tur ved Rødeng,  geologi-tur på Geologiens Dag ved Bjerget/Kongskilde, fugle og botanik-ture på Hørha-

ven. Kongskilde, Frederikskilde, Ny Rytterbjerg og ved Gunderslevholm. Endvidere var der foredrag/dias-aftner 

på Hørhavegård og Skelby Vandrehjem – Depotet.  

På selve 50 års dagen – Skt.Hans aften havde støtteforeningen fået båltalere til at komme til Skt.Hans fest på 

Kongskilde Friluftsgård. Båltalere var Sorø´s borgmester og seniorforsker/naturparkekspert Claus Helweg Olesen 

fra Roskilde Universitet Center (RUC). 

Endvidere blev der arrangeret to ture (én-dagsture) til naturpark/biosfære område ved Pulken/Karlshamn i NØ-

Skåne i marts for at se hvordan man håndterer naturpark og naturformidling i Sverige. Her var det primært 

naturinformation omkring den store forårssamling af Traner og formidling af dette. Her fik deltagere også mu-

ligheder for at møde naturmidlere og informatiospersonale (frivillige). Men der var også mulighed for at se, 

hvordan man beskytter yngleområde for Kongeørn i sydlige Skåne. I oktober en tur til Bodden See Nationalpark 

i Vorpommern, hvor Traner samles på efterårstrækket i oktober. Der sås over 20.000 traner, mange gæs, Hav-

ørne og Sølvhejre på denne tur. Også informationscentre med flere naturvejledere (”Rangers”), fugletårne med 

informationsudstillinger og Trane-museum. Alt sammen for at formidle kendskabet og beskyttelse af naturen. 

Vi håber så, at deltagerne på turene fik nogle idéer/budskaber med hjem fra en eller begge ture. 

Også formidling af naturen og naturparken til grupper af kanosejlere er blevet udført i 2014 med blandt guidet 

ture i Susåen og foredrag/diasshow på Skelby Vandrehjem – Depotet. Cykeltur arrangeret af Visit Næstved langs 

Susåen til Skelby-Gunderslevholm og videre til Hørhaven med overnatning og efterfølgende kanotur ad søerne 

og Susåen til Næstved, var også et arrangement med turistkontoret i Næstved. Dette gentages i 2015 og forsøges 

markedsført i bl.a. Tyskland. Her kan støtteforeningen bidrage med oplysninger/guidninger mm. Også arrange-

menter i området omkring Kongskilde, Bjerget mm blev arrangeret for Region Sjælland i maj 2014. Ture og mø-

der har haft svingende antal deltager – fra 5 til 45 deltagere – alt efter vejr, dag og årstid. 

Der har også været deltagelse i forskellige møder. 

 

2014 blev også det år, hvor Naturafdelingen på Kongskilde Friluftsgård blev afviklet. Støtteforeningen blev i 2011 

stiftet, for at hjælpe/støtte Naturafdelingen på Kongskilde Friluftsgård. Da Kongskilde Friluftsgård i mellemtiden 

er blevet et Driftsselskab, som skal have en kommerciel forretning til at køre, kan støtteforeningen ikke udadtil 

være en støtteforeningen for Kongskilde Friluftsgård. 

Derfor ændrede støtteforeningen navn på en ekstraordinær generalforsamling den 7.oktober 2014 til Støttefor-

eningen for Tystrup-Bavelse Naturpark. 

I slutningen af 2014 begyndte de første kontakter om en egentlig udpegning af grænser for naturparken og dette 

arbejde er en af de store opgaver, vi har have gang i 2015.  

Indsamling af diverse data om naturparksområdet er forsat og oplysninger i forbindelse med fugleregistrings-

projektet  ATLAS-III bidrager i stor grad til kendskabet af ynglefugle – herunder specielt i de mange skovområder 

omkring Tystrup-Bavelse sø.  

Flere guidede ture i 2015 er under planlægning og de vil blive annonceret på vores hjemmeside www.naturpark-

tystrup-bavelse.dk.  Arrangementerne vil også blive udsendt på mail til alle medlemmer (post til dem der ikke 

har emailadrasse/internet) 

 

MEDLEMSKAB 2015-2016 af Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark. Ønsker du forsat medlemskab 

skal du derfor nu betale det årlige kontingent på kr. 100,-  (personligt for perioden 1. april 2015 til 31. marts 

2016 (uforandret). I følge foreningens vedtægter løber medlemskalenderåret fra 1. april – 31. marts. Medlem-

skab for firmaer (500.- kr) og for foreninger (400,- kr) 

Vi beder Jer overføre/indbetale beløbet til foreningens bankkonto nr.: Danske Bank. Regnr.:1551  kontornr.: 

10916291. (kassereren Anne Hjelm Jensen). Send gerne mail til medlem@naturpark-tystrup-bavelse.dk med 

dit navn, adresse, tlf. og emailadresse. 

 



 

Bemærk nye emailadresser til støtteforeningen 

 

medlem@naturpark-tystrup-bavelse.dk  

kontakt@naturpark-tystrup-bavelse.dk  

data@naturpark-tystrup-bavelse.dk   

hvis du har observationer/data som du syntes vil være af interesse for Støtteforeningen og dens arbejde 

benth.micho@naturpark-tystrup-bavelse.dk    sekretær 
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Bestyrelsen 

 

www.naturpark-tystrup-bavelse.dk 

 


