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Nyhedsbrev januar 2016         (12) 
 
Støtteforeningen har i efteråret afholdt ture for interesserede på Hørhaven både 29. og 30. august (”Svale-Safari”) og den 
27. september (Havørne-tur). På de 3 ture deltog der godt 200 personer – specielt Havørne-turen med mere end 90 delta-
gere. Der udover har en del af bestyrelsesarbejdet været at sammenskrive en rapport om forslag til Naturpark Tystrup-
Bavelse med henblik på en grænsesætning af naturparken og en kommende certificering/mærkning af naturparken. Det 
har været et stort arbejde med indsamling og sammenstilling af diverse oplysninger og har krævet rigtig mange arbejdsti-
mer. Netop som vi var ved at være igennem dette arbejde, måtte vi til at tænke i lidt andre baner. Det skyldes, at Drifts-
selskabet Kongskilde Friluftsgård (restaurant, vandrehjem og naturformidling) indgav konkursbegæring i midten af juli og 
Kongskilde Friluftsgård er efterfølgende sat til salg af Naturstyrelsen.  
 
Eksempel på forslag til Tystrup-Bavelse Naturpark fra Støtteforeningen 
 

 
 
Støtteforeningen forsætter sit arbejde rapporten og er snart klar med en henvendelse til de tre kommuner (Næstved – 
Slagelse og Sorø) – Der er i forbindelse med naturparksrapporten også lavet interne arbejdsrapporter, som bl.a. omhand-
ler alle forekomster af fugle, sommerfugle, natsværmere, guldsmede og insektgruppen Biller m.m.. 
Vidste du for eksempel, at der er iagttaget mere end 225 fuglearter i naturparksområdet inden for de sidste 30 år? At der 
er set 19 forskellige guldsmede-arter, 50 forskellige Dagsommerfugle-arter, fundet mere end 200 forskellige svampe og 
700 arter af biller.  
 
I det sene efterår i september påbegyndtes optagelse af en film om Hasselmusen. Hasselmusen har sandsynlig nu kun ét 
yngleområde tilbage på Sjælland (sydvestlige del af Sorø kommune og østlige del af Slagelse kommune), og kun to områ-
der i Danmark (andet på sydlige Fyn). Naturfotograf Kim Simonsen fik sine første optagelser i kassen kort før Hasselmusen 
gik i dvale. Hasselmusen (Syvsover) går i vinterhi/vintersøvn i starten af oktober. Nu må Kim Simonsen vente med nye 
optagelser til omkring starten af maj, når Syvsoveren – Hasselmusen – vågner af sin vintersøvn. Du kan se uddrag af de 
første filmoptagelse på vores hjemmeside www.naturpark-tystrup-bavelse.dk  
 
Der har været flere henvendelser af mulige iagttagelser af Odder i oktober-december 2015 og januar 2016. Det er mere 
end 35 år siden Odder sidst blev set i naturpark-området. Odder er blevet udsat i Naturpark Åmose ved Lille Åmose i 
2014/2015 og er i november 2015 set ved Torpet Mose, Ringsted å syd for Ringsted. Hvis du ser et dyr ved vores søer eller 
åer, som du mener kunne være Odder, må du meget gerne kontakte os. Ringsted å løber sammen med Suså ved Engle-
rup, så en mulig spredning til Tystrup-Bavelse sø er mulig. 
Vinteren var længe om at komme, men det blev trods alt vinter og mange overvintrende fugle ankom omkring årsskiftet. 
Blandt andet mange gæs – både Grågæs, Sædgæs, Blisgæs og især Bramgæs (min. 2500). Et mindre antal Canadagæs 
(200-300)  kan også ses. Også ca. 700 Sangsvaner gæster naturparken. 

 

Rød og gul markering er områder der enten er  
fredet, omfattet af Naura2000, EU-fuglebeskyttel-
sesområde, Kulturarvsområde, Habitatsområde, 
beskyttet i flg. Naturbeskyttelsesloven §3 (enge, 
vådområder, åer og overdrev) og §28 (skovbe-
skyttelsesloven) samt fortidsminder. 

http://www.naturpark-tystrup-bavelse.dk/


Blandt gæssene er der set en halsbåndmærket Grågås fra Norge og Sverige, en Blisgås mærket om vinteren i Holland i 
2002 (nu mindst 15 år gammel), en Sædgås mærket i NØ-Finland, som var mere end 20 år gammel) og en anden Sædgås 
fra Finland, som dog kun er 2-3 år gammel samt en Sangsvane mærket i Letland (er nu set de sidste 3 vintre i naturpar-
ken). 
 

 
 
Del af Bramgåse-flok langs Susåen i Nåby-området (foto: Benth Micho Lange) 

 
Forårsprogram for Støtteforeningen: 
Der er indtil videre ikke sat dato på arrangementer/ture for foråret. Dog er planlagt foredrag/billedshow på Hørhavegård 
med Tommy Jensen/Klaus Brage, tur til Kællerød Fiskerleje m.m. Så snart de er datosat udsendes der mails til medlem-
mer. 

Førstkommende arrangement er: Generalforsamling: 10.marts 2016 kl. 19.00 på Hørhavegård, hvor Tommy Jen-
sen og Klaus Brage også giver en forsmag på deres senere foredrag/billedshow på Hørhavegård. Dagsorden for 
Generalforsamling udsendes senere. 

 
 
Mvh 
Bestyrelsen 
Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark 
 

www.naturpark-tystrup-bavelse.dk 
 

 

  gruppen 
Støtteforeningen Tystrup-Bavelse Naturpark 

http://www.naturpark-tystrup-bavelse.dk/

