
Vetterslev 
Tilhører Broby Kanoudlejning. Isætning af 
private kanoer koster 70 kr. pr. båd og skal 
aftales på forhånd. Overnatning koster 40 kr. 
pr. person. 
Faciliteter: Drikkevand, toilet, borde/bænke 
og affaldsstativ. Kun begrænset mulighed for 
parkering.
GPS: 55,3858N. 11,7596Ø.

Vrangstrup 
Lejrpladsen tilhører Broby Kanoudlejning.
Overnatning koster 40 kr. pr. person. 
Isætning af private kanoer er gratis. Næstved 
Kommune lejer pladsen.
Faciliteter: Toilet, borde/bænke, affaldsstativ 
og P-plads. 2 shelter 2 x 6 personer.
GPS: 55,4009N. 11.7247Ø.

Frederikskilde Strand
Er offentlig badestrand - tilhører Naturstyrelsen. 
Private kanoer kan bæres fra P-plads ved 
Frederikskilde Skov ad stien til stranden og isættes 
gratis. Der må ikke opsættes telt på stranden.
Faciliteter: Toilet og affaldsstativ på P-plads
GPS: 55,3753N. 11,5448Ø.

Frederikskilde 
Er et statsskovområde med offentlig, gratis 
lejrplads - tilhører Naturstyrelsen. Du må ikke slå 
dit telt op udenfor pladsen.
Faciliteter: Drikkevand og toilet.
GPS: 55,3787N. 11,5540Ø.

Holmen
Tilhører Broby Kanoudlejning og må kun benyttes 
til kortvarigt ophold.
Faciliteter: Toilet og affaldsstativ ca. 100 m fra åen.
GPS: 55,3782N 11,5834Ø

Egholm   
Tilhører Broby Kanoudlejning og ligger 
400 m fra åen, følg stien ved siden af 
broen til gården Egholm. Overnatning på 
lejrplads koster 40 kr. pr. person. Desuden 
er der mulighed for indkvartering på 2–4 
sengsværelser og 2 shelter til 6 og 8 
personer.
Faciliteter: Toilet, brusebad, drikkevand, 
shelter affaldsstativer og borde/bænke.
GPS: 55,3898N. 11,6465Ø. 

Næsby Bro 
Sorø-Næstved landevejen er et meget 
benyttet startsted for sejlads i lejet kano. 
Desuden kan private kanoer isættes mod 
betaling af 70 kr. pr. båd til Broby Kano-
udlejning eller Suså Kanoudlejning.
Lejrplads opstrøms broen ejes af Broby 
Kanoudlejning. Overnatning koster 40 kr. pr. 
person. 
Faciliteter: Handicaptoilet, drikkevand, 
affaldsstativer og borde/bænke.
GPS: 55,3875N. 11,6513Ø. Nord for åen
GPS: 55,3863N. 11,6477Ø. Syd for åen

Nødlandgang 
Der er umiddelbart før Tystrup Sø etableret 
en nødlandgangsmulighed, som kan benyttes 
i de tilfælde, hvor det på grund af dårligt vejr, 
vil være for farligt at sejle ud på søen. Herfra 
fører en sti til Lille Flodevig (ca. 500m)
GPS: 55.3735N. 11.5760Ø

Lille Flodevig 
Tilhører Suså Kanoudlejning. Overnatning 
koster 40 kr. pr. person. Der må ikke køres 
med bil til eller fra pladsen.
Faciliteter: Drikkevand, toilet, affaldsstativ, 
borde/bænke, halvtag og bålplads.
GPS: 55.3703N. 11.5829Ø.

Sølinien  
Tilhører Suså Kanoudlejning. Overnatning 
koster 40 kr. pr. person. Der må ikke køres 
med bil til eller fra pladsen. 
Faciliteter: Vand (Ikke drikkevand), tørkloset, 
affaldsstativ, borde/bænke og bålplads.
GPS: 55,3486N 11,6051Ø

Fuglebjergbroen 
Suså Kanoudlejning har en isætningsplads 
(nord for broen) og en lejrplads (syd for bro-
en). Overnatning koster 40 kr. pr. person. Pri-
vate kanoer kan isættes mod betaling af 40 
kr. pr. båd. 
Faciliteter: Vand (ikke drikkevand), tørkloset, 
affaldsstativ, borde/bænke og bålplads.
GPS: 55,3301N. 11.6527Ø.

Skelby 
Skelby er den første rigtige by på vandve-
jen siden Vetterslev. Her er en offentlig isæt-
ningsplads. Alle kanosejlere kan gratis benyt-
te toilet og affaldsposer. I byen er der mulig-
hed for at handle hos købmanden, oplysnin-
ger om åbningstider fås på tlf.: 26 85 18 24
GPS: 55,3152N. 11,6756Ø. 

Nåby Camping “Æblehaven” 
Er en privat lejrplads med toiletter og bruse-
bad samt opholdsrum med is-, snack- og drik-
kevareautomater. Overnatning koster 50 kr. 
pr. telt og 50 kr. pr. person. Der er mulighed 
for leje af kanoer til isætning i Nåby og ved 
Fuglebjergbro. Private kanoer kan isættes for 
50 kr. pr. båd. Isætning af kanoer skal aftales 
på forhånd. Dankort modtages.
GPS: 55,2853N. 11,6949Ø.

Gangesbro  
Tilhører Broby Kanoudlejning. Overnatning 
på lejrplads koster 40 kr. pr. person. Fra 
Gangesbro er der maks. 1 times sejlads til 
Rådmandshaven.
Faciliteter: Handicaptoilet, drikkevand, 
affaldsstativer, 2 shelter til 2 x 6 personer og 
borde/bænke. 
GPS: 55.2633N. 11.7503Ø.

Rådmandshaven
Private kanoer kan søsættes og
optages gratis. Parkering skal ske på Råd-
mandshavens P-plads, da parkering ved åen 
ikke er tilladt.
Faciliteter: Borde/bænke og affaldsstativer.
GPS: 55,2338N. 11,7513Ø.

Hovgaard 
Tilhører KanoPaaSusaa og er en stilleplads,
hvor der skal være ro fra kl. 22 til kl. 7. Plad-
sen er beregnet for børnefamilier og andre, 
der ønsker ro om natten. Overnatning koster 
40 kr. pr. person. 
Faciliteter: Tørkloset, affaldsstativ og drikke-
vand (80 meter mod vest)
GPS: 55,3506N 11,5974Ø

Hørhaven
Er en offentlig, gratis lejrplads - tilhører Na-
turstyrelsen. Du må ikke slå dit telt op uden 
for pladsen.
Faciliteter: Multtoilet på pladsen og drikke-
vand ca. 200 m fra pladsen.
GPS: 55,3482N 11,5959Ø

Stridsmølle 
Tilhører KanoPaaSusaa
GPS: 55,3296N. 11,6521Ø.

Stridsmøllepladsen 
Tilhører KanoPaaSusaa og er en 
“stilleplads“, hvor der skal være ro fra kl. 22 
til kl. 7. Pladsen er beregnet for børnefamilier 
og andre, der ønsker ro om natten. 
Overnatning koster 40 kr. pr. person. 
Faciliteter: Vand (ikke drikke-), tørkloset og 
affaldsstativ.
GPS: 55,3273N. 11,6538Ø

Iskælder 
Tilhører KanoPaaSusaa. 
Faciliteter: Toilet, affaldsstativ og bænk.
GPS: 55,3232N. 11,6642Ø.

Gunderslev 
Tilhører KanoPaaSusaa. Isætning af private 
kanoer koster 40 kr. pr. båd
Faciliteter: Tørkloset og affaldsstativ.
GPS: 55,3136N. 11,6738Ø.

Fjællebrohus 
Pladsen tilhører KanoPaaSusaa.  
Ønsker du fred og ro bør man vælge en 
anden plads. Parkering langs vejen frabedes. 
Overnatning koster 40 kr. pr. person. 
Faciliteter: Drikkevand, toilet og affaldsstativ.
GPS: 55,3064N. 11,6725Ø.

Holløse Enge 
Tilhører KanoPaaSusaa og er en “stilleplads“ 
hvor der skal være ro fra kl. 22 til kl. 7. 
Pladsen er beregnet for børnefamilier og 
andre, der ønsker ro. Overnatning koster 40 
kr. pr. person. 
Faciliteter: Tørkloset og affaldsstativ.
GPS: 55,2893N. 11,6906Ø.

Slæbested
Kanoer skal bæres forbi slusen. 
Husk før møllen at benytte det østlige åløb.

Naturgenopretning i ådalsprojektet Mellemste Suså 8 km åstrækning fra 
Jernbanebroen til Næsby Bro, med 7 genslyngninger, restaurering og udlægning 
af 31 stenstryg, restaurering af tilløb, fjernelse af næringsstoffer fra drænvand, 
genopretning af de ferske enge. Fra Vrangstrup udgår afmærkede trampestier 
langs åen til hhv. Hagbards Høj og Jernbanebroen. Projektet er gennemført af 
Naturstyrelsen i samarbejde med Fødevareministeriet, kommunerne, landbrugets 
organisationer og velvillige lodsejere.

Rævebakke 
Tilhører Broby Kanoudlejning. 
Faciliteter: Toilet, affaldsstativer, borde/ bænke.
GPS: 55,2951N. 11,6836Ø.
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Bavelse med hovedbygning, kirke og avlsgård, der spejler sig i søen.

Broby Vesterskov tilhører Stiftelsen Sorø Akademi. I skoven ligger 8 

langdysser og runddysser samt nogle få høje med stenhegn omkring. 

Særlig skal nævnes den ca. 88 m lange langdysse med 161 randsten. 

Dysserne er ca. 5.000 år gamle gravpladser.

Depotet er et vandrerhjem, hvor der udover overnatning også tilbydes 

naturvejledning og kano/kajakinstruktion efter aftale 

Gunderslevholm ligger med have og kirke helt ned til Susåen. Der er ikke 

adgang til godsets områder. Hovedbygningen i italiensk stil er fra 1729. 

Godsets og byens hvidkalkede kirker med savtakkede gavle og røde 

tegltage er typiske for egnen.

Herlufsholm var tidligere Skovkloster, som Birgitte Gøje og Herluf Trolle 

gjorde til adelig kostskole. Løvskoven her omkring er fortsat åens og 

skolens vigtigste kulisse.

Holløse Mølle er en af de gamle vandmøller, hvor åen endnu er opstem-

met, selvom det er mange år siden, møllen har malet korn. I dag har 

opstemningen mest betydning for vandstanden i Tystrup-Bavelse søerne 

og åens afstrømning videre mod Næstved.

Hørhaven er et af de fredede områder ved søen. En del af Hørhavenæs-

set er statsskovområde. Her rejser Bavnen sig 50 m over søens spejl, og 

der er fin udsigt til flere hvide kirketårne og skorstenen på Holmegårds 

Glasværk.

Kongskilde Friluftsgård er i dag offentligt besøgs- og naturcenter. Her 

kan købes gæstenummerplade til din kano. Endvidere findes lejrplads, 

vandrerhjem og naturvejledning. Kongskilde Friluftsgård har et 5.000 liters 

stort ferskvandsakvarium, hvor man kan se mange af Susåsystemets fisk 

(åbent daglig fra kl. 10 til 17). Desuden kan ses en udstilling om områdets 

natur, miljø og landskaber.

Næsbyholm er som de ældste herregårde et borganlæg beskyttet af 

voldgrav. Senere har hovedbygningen fået renæssancepræg og park 

omkring. Parken er åben tirsdage og torsdage fra kl. 9 – 16. I Næsbyholm 

Storskov ses mange gravhøje. Adgang fra Lille Flodvig eller Sølinien.

Rejnstrup Holme græsningsoverdrev har ligget i århundreder med 

spredte træer og afgnaves af løsgående kvæg. Nyd synet fra vandet - in-

gen landgang!

Vrangstrup Kirke virker lille og uanselig, men er en kunst- og kulturhisto-

risk perle. Blandt mange nænsomt restaurerede kalkmalerier kan ses en 

musikant, der sidder på en ranke og spiller på sækkepibe. En af rankerne 

synes at komme ud af sækkepiben.
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Broby Kanoudlejning
Tlf.: 57 64 81 50 / 40 10 20 42
www.brobykanoudlejning.dk

Suså Kanoudlejning
Tlf.: 57 64 61 44
www.kanoudlejning.dk

KanoPaaSusaa
Tlf.: 55 45 00 88
www.KanoPaaSusaa.dk

Nåby Camping “Æblehaven”
Tlf.: 55 45 01 24
www.naabycamping.dk
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Bemærk priserne gælder indtil videre for 2014.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

     Rådmandshaven

Vær opmærksom ved blæse-

vejr. Overvej nøje, inden du 

sejler ud på søen!

Hørhavegård


