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Nyhedsbrev august 2015        
 
 

Støtteforeningen har i foråret afholdt enkelte ture for interesserede omkring Kongskilde Friluftsgård. Der ud-
over har en del af bestyrelsesarbejdet været at sammenskrive en rapport om forslag til Naturpark Tystrup-Ba-
velse med henblik på en afgrænsning af naturparken og en kommende certificering af naturparken. Det har 
været et stort arbejde med indsamling og sammenstilling af diverse oplysninger og har krævet mange arbejds-
timer. 
Netop som vi var ved at være igennem dette arbejde, måtte vi til at tænke i lidt andre baner. Det skyldes, at 
Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård (restaurant, vandrehjem og naturformidling) indgav konkursbegæring i 
midten af juli. 
Hvordan den fremtiden er for Kongskilde Friluftsgård vil blive, ved vi intet om i øjeblikket. 
 
Støtteforeningen forsætter sit arbejde – bl.a. afholdes der ture for interesserede på Hørhaven både 29. og 30. 
august (Svale-Safari) og den 27. september (Havørne-tur). Begge arrangementer kan ses på www.naturpark-
tystrup-bavelse.dk og er ligeledes vedhæftet i mailen med Nyhedsbrevet. 
 
I forbindelse med Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård konkurs, er Støtteforeningen blevet bedt om at over-
tage udstedelse af gæstenummerplader til private kano/kajak-sejlere på Susåen og Tystrup-Bavelse søerne. 
Dette administreres for de tre kommuner (Sorø, Ringsted og Næstved) af Næstved kommune. Indtil der findes 
en anden løsning, udstedes disse gæstenummerplader af Støtteforeningen ved Benth Micho Lange (benth.mi-
cho@gmail.com Mob. 20673717) i resten af 2015.  
 
Der er i forbindelse med naturparksrapporten også lavet arbejdsrapporter, som omhandler alle forekomster af 
fugle, pattedyr, sommerfugle, natsværmere og guldsmede m.m. 
Vidste du for eksempel, at der er iagttaget mere end 220 fuglearter i naturparksområdet inden for de sidste 30 
år? At der er set 19 forskellige guldsmede-arter?  
Der er i sommeren 2015 også fundet en ny orkidé-art i naturparken (Priklæbet Gøgeurt), set fuglearter som 
Lille rørvagtel og Dværghejre. Almindelig Flodguldsmed er set flere steder langs Susåen efter den ikke har væ-
ret fundet de sidste 6 år. Hasselmusen ser ud til at have en god sæson i 2015 og er rykket ind i nyopsatte yng-
lekasser i området. Løvfrø truffet flere steder i området nord for Kongskilde. 
Områdets Havørne-par har også haft ynglesucces i 2015 og har sandsynligvis fået 2 unger på vingerne. De har 
nu ynglet siden 2001 (på nær 2002) og har produceret over 30 unger. Lærkefalk har også ynglet i området i 
2015. 

 
 

 

Almindelig Flodguldsmed 2015 
 (Benth Micho Lange) 
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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. 
Nyhedsbrev udsendt til nuværende medlemmer samt til personer der var medlem i 2014-2015. 
 
 
Håber vi ses til Støtteforeningens arrangementer i resten af 2015. 
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