
       Tuel Sø, Søsti 

 

Turen er markeret m. ”grøn pil” picto-  

grammer på træpæle. 

OMRÅDET  

Tuel Sø er en af de 3 søer, der omkranser Sorø By. 

De 2 øvrige er Sorø Sø og Pedersborg Sø. Tuel Sø 

har et areal på ca. 192 ha. vandflade og er dermed 

den næststørste af de 3 søer. Søen er, ligesom de 2 

andre søer, ejet af Stiftelsen Sorø Akademi, der er 

en privatejet erhvervsdrivende fond. Fonden ejer 

ud over søerne flere skove, 2 forpagtergårde, 

området omkring Sorø Akademi samt andre arealer 

i området. I alt ejer Stiftelsen ca. 4800 ha. 

Turen omkring søen er på ca. 8,0 kilometer. 

FUGLE PÅ TUEL SØ 

Fuglene kommer primært til Tuel Sø for at søge 

føde og for at overnatte på søfladen, ikke så meget 

for at yngle, bortset fra den toppede lappedykker 

og blishønen, som kan ses det meste af året og som 

begge bygger flydereder i rørbræmmen. 

Om aftenen kan man se store skarer af måger - 

hættemåger, stormmåger og sølvmåger samt flokke 

af grågæs, som søger til søen for at overnatte i 

sikkerhed. Men de store flokke af dykænder, især 

troldænder, kommer ikke for at sove, men for at 

mæske sig i dansemyggelarver, som tror sig i 

sikkerhed i bundmaterialet i søen. 

Den store sø tiltrækker også både havørn og 

fiskeørn. Havørnen jager primært fisk i søen, men 

går også efter gamle og svækkede fugle, mens 

fiskeørnen alene går efter fiskene. Havørnen kan nu 

ses hele året ved søen, mens Fiskeørnen gæster 

søen på vej til og fra de store skove og søer nordpå. 

PLANTER LANGS SØSTIEN 

For den botanisk interesserede er der masser at se 

på langs stien om Tuel Sø. De mange forskellige 

buske og træer springer i øjnene. En lang række af 

de oprindeligt vildtvoksende vedplanter i Danmark 

kan ses her. Fra de almindeligt udbredte Bøg,     

StilkEg, Rød El og Gråpil til de lidt mere usædvanlige 

Solbær, Ribs og Vrietorn. Hertil kan man finde en 

lang række forvildede indførte vedplanter herunder 

en hel del forskellige arter af pil. Iøjnefaldende er 

de mange Rød El, hvoraf mange er både gamle og 

utroligt flotte. I Søskoven ses langs stien både den 

oprindeligt danske Spring Balsamin med store gule 

blomster og den indførte og forvildede ukrudtsart 

Småblomstret Balsamin – begge med de 

karakteristiske frugter, der eksploderer når man 

rører ved dem. 

 

GL. KONGEVEJ LANGS HOVEDVEJEN 

Fra Krebshuset til DGI-huset v. Søskovspladsen 

følger stien den gamle Kongevej over Sjælland. Den 

blev anlagt af Frederik 2. sidst i 1500-tallet, og var 

forbeholdt kongen og hans følge. Andre måtte ikke 

benytte den. Til af føre opsyn blev der ansat 

ledvogtere, og i Sorø boede han i Vindelbrohuset. 

Mellem Ringsted og Antvorskov Slot fulgte 

Kongevejen stort set hovedvej A1, og fra 

Krebshusgården og mod øst, kan man se det 

tidligere vejforløb med vejtræer. Ved vejen mod 

Søbjærg anes en runding. Det var en ”rasteplads”, 



hvor heste og stude kunne trækkes ind til siden og 

raste.    Omkr. 1750 blev vejen åben for alle.  

Ca. 250 m.øst for Søskovspladsen kan den gamle vej 

anes i skovbunden som en hulning i terrænet.  

 

 

NATURENGE: 
 
Naturenge har aldrig eller meget sjældent været 

pløjet, ligesom de ikke gødes, sprøjtes eller tilsås 

med kulturgræsser. Naturenge har typisk været 

brugt i forbindelse med ekstensiv afgræsning og 

høslet. Driften er ikke længere rentabel og er derfor 

ophørt på over halvdelen af landets naturenge. Da 

antallet af enge er faldet gennem de sidste 100 år, 

betyder det, at de dyr og planter der lever på 

engen, har svært ved at finde andre steder at leve. 

Derfor vil et driftsstop medføre en tilbagegang for 

de mest sårbare arter. Hvis engen ikke drives, vil 

den i løbet af nogle år (ofte under 10 år) gro til med 

træer og buske. Tilgroning er i dag det største 

problem for naturenge. 

 

 

FISKERI I SØEN 

Tuel Sø har en dybde på op til 18m. På nord siden 

bliver den hurtigt dyb, op til 10m. få meter fra 

bredden. Søen har en meget varieret dybde, store 

områder med relativt lavt vand. Søen har en god 

bestand af ferskvands fisk, og er især kendt for 

Sandart bestanden som blev indført i starten af 

1900 tallet, og en god bestand af Gedde, Aborre 

samt Karpe og Fredfisk, en mindre bestand af Helt. 

Fiskeretten administreres af Sorø Lystfiskerforening 

som har 6 både til medlemmerne samt en der kan 

lejes med dagkort.  Hjemmesideadressen for Sorø 

Lystfiskerforening er:  www.s-lf.dk/   

 

 

OVERSIGTSKORT 

 

Stien er renoveret i 2012 af ”Arbejdsgruppen for Tuel Sø, 

Søsti” med midler doneret af LAG-Nordvestsjælland, 

Grønne  Partnerskaber Naturstyrelsen, Sorø Kommune, 

Tips- og Lottomidler, Søgruppen i Sorø, Altan A/S, 

Nordea Fonden, Beboerforeningerne Søholm og 

Tuelsborg, Hjerteforeningen, Silkegrønt, Sorø Kommune, 

Poul Jensens eftf., tømrer Poul Anker Byrnak og Grønt 

Forum Sorø Kommune. Endvidere er der til projektet 

doneret adgangsret af Krebshuset, Søbjerggård, Sorø St. 

Ladegaard og Stiftelsen Sorø Akademi.               

Folderens tegninger er udført af: Jørgen Løvgret. 
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Ovenstående QR-kode kan scannes og folderen kan, via 

URL-adresse, læses på et digitalt medie.  


