
Ruten er på sporet afmærket med 
gule trekanter på pæle

Velkommen til
sporet i alsted skoV

Den afmærkede rute er ca. 8 km lang. Der er mulighed for 
at afkorte ruten flere steder. Numrene på kortet henviser til 
nedenstående beskrivelser. God tur!

Der findes også en folderkasse ved punkt 4.

 1 FjernVandrerVej e6
På sin vej fra Grækenland til Finland går »Europavej 6 for 
vandrefugle« fra Kongskilde gennem Broby Veterskov, 
forbi Molsdysse, ad Strandvejen gennem Vester Broby, 
ad Næstvedvej gennem Alsted Skov og videre ad Alsted-
vej til Ringsted. Den markeres af små skilte med en hvid 
vandrer på blå baggrund eller med hvide Andreaskors. Vi 
går ad Fjernvandrervej E6 ad Honningvej og Hejreskovvej. 
Derefter til højre ad Chr. Olsensvej til Brydesvej.

 2 Brydes rende
Før man når frem til Brydes rende passeres en bronzeal-
derhøj på venstre side. Bag højen, lidt inde i skoven, ligger 
en sten med et hul i. Man havde tidligere sådanne sten ved 
vejene med 1 hul for 1/4 mil, 2 huller for 1/2 mil osv. Stenen 
kan være en kvartmilesten. ”Brydes Rende” er et særdeles 
smukt, rent og naturligt skovvandløb. Bunden er stenet og 
skaber mulighed for en rig fauna. Et gam-
melt kørespor går over renden. Området 
her kaldes Hejreskov. Der var i 1820’erne 
store hejrekolonier. Områdets oprindelige 
navn var Bormarksskoven.

 3 stendyssen
Denne stendysse er den bedst bevarede af 
de fem dysser i skoven. De fire er delvist 
ødelagt – mange af stenene er fjernet. Dyssernes historie 
går tilbage til 3.500 f.Kr. Lige overfor, på den modsatte 
side af asfaltvejen, er resterne af en af de ødelagte sten-
dysser. Gå mod højre frem til Fuglagervej ind til venstre. 
Igen til venstre ad Dyrevandingen. Efter ca. 200 m passe-
res endnu en af de ødelagte stendysser inde til venstre.

 4 kårede Bøge
Hvor Alsted Skov i dag ligger, har der formodentlig været 
skov siden istiden. Bøgene i skoven har udviklet sig til at 

være blandt de flotteste i Danmark. En del af bøgebevoksnin-
gerne er særligt udvalgte – forstfolkene siger ”kårede” – så 
frøet fra dem må handles. På arealet nord for Næstvedvej er 
der høstet adskillige tons bøgefrø, som via en mellemstation 
på danske planteskoler vokser frem som ny 
bøgeskov i Danmark. Bøgen befinder sig i 
Danmark nær nordgrænsen for dens udbre-
delse, hvilket bl.a. udmønter sig i, at den ikke 
bærer frø hvert år. I gennemsnit over en lang 
periode sker det ca. hvert 7. år, men de seneste 15 år har der 
været hele seks frøår. Gå til venstre ad Næstved Landevej 
frem til 1. skovvej på højre hånd.

 5 lig(kiste)stenen
Ad Lerbækvej når vi frem til Lig(kiste)stenen, som er en stor 
kampesten – en vandreblok fra istiden. Den ligger i en for-
dybning i skovbunden. Den minder lidt om en ligkiste, deraf 
navnet.

 6 trøFFelVænget
Området med jordvolden 
kaldes »Trøffelvænget«. Under 
Frederik V’s regering (1746-
1766) havde Sorø Akademi 
ansat en trøffeljæger, der her 
dyrkede trøfler (svampe), som 
blev leveret til hoffet. Disse 
svampe groede nede i jorden, 
og man brugte svin eller hunde 
til at finde dem. Det menes, at 
trøflerne er indført fra Frankrig 
af cisterciensermunkene.
Øst for »Trøffelvænget« ligger 
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et område, der kaldes »Tyvekrogen«. Der kom skovens 
folk næsten aldrig, så her var let adgang til billigt brænde 
o.l.

 7 Festpladsen
Fra langt tilbage i tiden og frem til sidst i 1930’erne er der 
om sommeren holdt fest i Alsted Skov. Når skytteforenin-
gen havde præmieskydning, og skydningen var forbi, gik 
skytterne fra skydebanen ned til festpladsen med musik 
og faner i spidsen. Efter præmieuddelingen var der spis-
ning og taler, derefter dans til den lyse morgen. Også den 
lokale sygekasse har holdt basar og fest med luftgynger, 
keglebane, tombola, skyde- og dansetelt, hvor der blev 
danset 5-øres-dans. Her var holdeplads for heste og 
vogne med pålideligt opsyn. 
Tæt herved stod borgerne i Alsted og tog imod Frederik IX 
og hans ledsagere, når de var på jagt i skoven.

Se efter 
den gule folderkasse
– her starter sporet
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Projekt „Spor i Landskabet“ 
åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet
Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

Tekst: Helge Jensen, Eilif Byrnak, Henning Bussenius-Larsen og 
Jens Kristian Poulsen · Tegninger: Michael Petersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V

Telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0305 . Anette Larsen . 5/2008

 www.spor.dk

Sporet i Alsted Skov ligger ca. 7 km sydøst for Sorø vest 
for landsbyen Alsted. Den grønne firkant viser udsnit sva-
rende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 55.40041°, 11.64940°.

praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og 
han har åbnet sporet for færdsel til fods.
Sporet kan delvis være trampestier, og derfor 

kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen.
Sporet kan lejlighedsvis være lukket pga. skovningsar-
bejde (se skiltning ved sporets start). Skoven lukkes ikke 
pga. jagt, men der kan være opsat oplysende skilte.

lodsejerkontakt
Stiftelsen Sorø Akademi
Søgade 17A, 4180 Sorø
Telefon 57 82 01 35
E-mail: ssa@stiftsor.dk

HUND I SNOR

kortsignaturer - rutekort
Levende hegn
Skrænt Jorddige
Jernbane Sti
Vej Markvej
Gul rute 
Henvisning til forklaring4

Sporet i
Alsted Skov
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skoVens træer

eg
Egen har altid været 
en del af de danske 
skove. Træet kan 
blive over 30 meter 

højt og flere meter tykt. Træer 
på over 300 år er ikke ual-
mindelige, men oftest fældes 
egen, når den er ca. 150 år. 
Førhen anvendtes egetræer i 
stor grad til skibe, men i dag 
bruges veddet hovedsagligt 
til møbler, gulve, pæle mm. 
og i mindre grad til bindings-
værkshuse og vedligehold-
else af gamle træskibe.

Bøg
Bøgen, Danmarks 
nationaltræ og vort 
mest almindelige 
løvtræ, har været 

i Danmark i ca. 4000 år. Det 
høje - op til 36 meter - slanke 
træ kendes især på sit lyse-
grønne forårsløv og de karak-
teristiske frugtlegemer om 
efteråret. Bøgen bruges ofte 
som hækplante, og veddet 
bruges i stor udstrækning til 
møbler, gulvtræ og ispinde. 
Over 1/3 af den danske bøge-
hugst bruges til brænde.

ask
Asken er vidt ud-
bredt i størstede-
len af Europa. 
Den bliver op til 
30 meter høj og 

kendes bl.a. på de store 
matsorte knopper. Veddet er 
værdifuldt og anvendes til 
møbler, gulve og skafter til 
redskaber. Den mest berømte 
ask er ifølge den nordiske 
mytologi det store træ ved 
navn Yggdrasil. Træet stod 
i Asgård og holdt med sin 
store og mægtige krone hele 
himmelhvælvingen på plads.

ahorn
Ahorn blev ind-
ført til Danmark 
i slutningen af 
1700-tallet og 

blev en overgang regnet for 
besværligt ukrudt af de fleste 
forstmænd, fordi den med 
sin påtrængende selvsåning 
bredte sig alle vegne. Ahorn 
er et stort træ, som kan blive 
op mod 28 meter højt. I dag 
er træet den fjerde vigtig-
ste løvskovart i Danmark. 
Anvendes primært til møbler 
og køkkenskaber, men også 
til fremstilling af violiner. Småt 
dimensioneret træ bruges til 
brænde.


