
Udsigtspunkt fyldt med liv

Ny sø og gamle moser
Længst ude til venstre ser du Gødstrup Engsø. Det lave 
område var afvandet fra 1950’erne, men i 2003 blev 
der slukket for pumperne, og søen er opstået siden da. 
Omkring søen ligger Porsmosen og længst ude til højre 
kan du skimte Holmegårds Mose. Søen og moserne 
er i dag et af de største og vigtigste fugleområder på 
Sydsjælland og udpeget som europæisk Natura 2000 
område. 

Rester af det gamle overdrev
Foran dig på skråningen finder du den bedste plet 
med rester af det gamle overdrev, som førhen var vidt 
udbredt på Stoksbjerg. Gå en tur på skråningen, og kig 
efter de små planter og insekter, som stadig findes fra 
tiden med overdrev. De fleste af dem kræver masser 
af sol og trives ikke i skovens skygge. For at bevare de 
sidste solrige pletter fældes med mellemrum træer og 
buske på skråningerne gennem frivilligt arbejde.  

Mennesker i oldtiden
På markerne neden for Stoksbjerg er der fundet 
bopladser fra den ældste stenalder for mere end 12.000 
år siden (Brommekulturen). Holmegårds Mose og 
Porsmose var på den tid en stor sø, som nåede hen til 
foden af Stoksbjerg. Folkene på bopladserne var jægere 
og samlere. De stammede fra de første indvandrere 
– rensdyrjægere – som kom til Danmark, efter at isen 
havde trukket sig nordpå. Der levede kun få hundrede 
mennesker dengang i det landområde, som svarer til 
nutidens Danmark.  

Forestil dig det vidtåbne landskab neden for 
Stoksbjerg for mere end 12.000 år siden med sø, 
tundra og spredte træer og buske. Her var der masser 
af vildt, som jægerne kunne jage – fra venstre ses 
vildhest, kæmpehjort, bæver rensdyr og elg.

I Porsmosen yngler sjældne fugle som rørhøg, 
mosehornugle, engsnarre, trane og plettet rørvagtel. 
Om vinteren kommer svaner og sædgæs på besøg. 
Store rovfugle ses også svæve over søen. Tegningerne 
viser nogle af de største fugle, som er lettest at se fra 
Stoksbjerg – hvis du har heldet med dig. 

Hedelyng har i nogle år været 
væk, men er nu tilbage igen på 
Stoksbjerg.

Her ser du nogle af de planter, som var vidt 
udbredt på Stoksbjerg, da bakken var overdrev 
med græssende husdyr. Du kan stadig finde alle 
arterne på de solrige pletter på skråningerne. 

Havørn
Trane

Rørhøg

Markfrytle

Lyngsnerre

Du kan også støde på firben, græshopper og 
jordbier. Jordbierne graver deres reder hver for 
sig i det lune sand. Selvom de er enlige, bor de 
ofte tæt på hinanden i kolonier.
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Skovfirben

Markgræshoppe

Jordbier

Holmegårds Mose

Holmegaard Glasværk
Bon Bon Land

Gødstrup Engsø Porsmosen

Cobratårnet
Svend Svingarm

Ravnstrupvej

Telemast Øverup

Vindmøller ved Øverup
Vindmøller ved Kalkerup

Fiskeørn

Rød glente

Sædgæs

Suså


