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 Allerede i Middelalderen udnyt‑
tede man Kulsøens vandmasser via 
Fladbækken og Hulemosesøen som 
drivkraft for hele fem vandmøller i 
Vintersbølleskoven. Kulsø ligger 62 
meter over havet, dvs. 26 meter højere 
end Gåsetårnet i Vordingborg, der er 
36 meter højt, og med bare tre kilo‑
meter ud til havet, har vandets fald‑
højde haft stor kraft. Kulsøen var også 
så dyb, at man kunne sejle på den og 
have fiskeruser i vandet.
 Præsten Lauge Mathias Wedel 
(1752‑1827) skriver følgende om sit 
besøg på Kulsbjerg i forbindelse med 
sin indenlands rejse i årene 1799‑1804:
 »Kulsbjerg, den højeste Bjergstrækning 
på Sjællands sydlige kant. Mange Træstød 
og Buskase vidne om, at der forhen har 
været anselige Skove, neden om Bjerget ere 
mange Moser, Krat, Steen, Stubber, Sumper, 
mindre Høje og Overdreve, som alt kunde 
opdyrkes, saa Øjet har ikke den Fryd ved at 
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 Faktisk forelå der et detaljeret for‑
slag til forhandling i 2001, men forsva‑
ret meldte fra. Om det er fasanjagtens 
venner, der ikke ønsker mere vand i 
terrænet, eller om der eksisterer andre 
uoplyste dagsordener, der blokerer for 
en positiv genskabelse af den tidligere 
sø, skal ikke diskuteres her. Blot bør 
det fastslås: Kulsø kan – så nemt som 
nærmest ingenting – gøres til den næ‑
ste perle i forsvarets fornemme porte‑
følje af Danmarks bedre natursteder.

Vandkraft til fem møller
Tilbage i tiden dækkede Kulsø et om‑
råde på ca. 33 hektar, men om det har 
været den »naturlige« størrelse for den 
højtbeliggende sø, er ikke sådan at af‑
gøre. Oprindelsen er et dødishul fra 
seneste istid, men afløbet fra søen er 
meget tidligt blevet opstemmet for at 
tæmme vandkraften.

Det er svært at se, hvad der holder 
forsvaret tilbage i spørgsmålet om at 
genskabe Kulsø som den rige naturlo‑
kalitet, søen tidligere har været.
 Skulle man være i tvivl om frem‑
gangsmåden, så behøver Vordingborg 
Kaserne blot at skele til kollegerne på 
Antvorskov Øvelsesplads ved Slagelse. 
De har med enkle virkemidler omskabt 
Nysø fra kedelige engarealer langs et 
kanaliseret vandløb til et rigt naturhi‑
storisk eventyr af en idyllisk engsø.
 Kulsø ligger i dag som et monotont 
pilekrat. Søen, der er blevet drænet 
helt væk over de seneste 50 år, ligger 
som en tilgroningsmose uden større 
værdi eller betydning for øvelsesplad‑
sens funktion. Mosen er i forvejen »no 
go«‑zone for de pansrede mandskabs‑
vogne, som Kulsbjerg Øvelsesplads 
bl.a. anvendes til at træne kørsel med. 
Så hvorfor genskabes søen ikke i for‑
dums herlighed?

Kulsø

Oprindeligt vandkraftsø på helt op til 33 hektar, men i dag stort set udtørret. Beskyttet som § 3-moselokalitet, men dette resepkteres ikke af 
ejeren. Lokaliteten ville med fordel kunne retableres som sø.
Kulsø udgør en lille del af det 493 hektar store militære område, Kulsbjerg Øvelsesplads, syv kilometer øst for Vordingborg.
Generelt åbent for offentligheden.
Mange orkideer og ynglende løvfrøer, men behov for målrettet naturpleje. Sænkning af vandstanden siden 1980’erne har forringet lokaliteten.
Ejeren er forsvaret.
Kortene er fra 1770, 1890 og 1995.
Vordingborg Kommune.
Koordinater: 6100008, 691554.
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skue ned ad Bjergets omegne, som det har 
ved den majestætiske vide lange Udsigt oven 
fra Aasen, og i klart Vejr seer man Kysterne 
af Pommern, Lolland og de fynske Udøer.«
 Rettighederne til Kulsøens vand 
havde ejeren af Hulemosegården, og 
han lod vandet i Kulsøen opstemme 
med en høj dæmning og med et stig‑
bord, der kunne hæves og sænkes 
efter behov. På grund af dæmningen 
stod vandet om foråret ofte så højt, at 
det løb ud over de omkringliggende 
marker til skade for bønderne der.
 I 1734 var der så meget vand i 
Kulsøen, at stigbordet i Kulsødæm‑
ningen ikke kunne holde til presset, 
så vandmasserne fossede ned i Hule‑
mosesøen. Imidlertid blev denne sø 
også så voldsomt overfyldt, at lan‑
devejsdæmningen brød sammen og 
ødelagde selve Hulemosemøllen, der 
måtte bygges op igen.
 Allerede i 1793 talte man om at 
sænke vandstanden i Kulsøen, men 
man kunne ikke nå til enighed. Nogle 
ville gerne have den helt tømt på 
grund af den skade, vandet gjorde på 
deres marker. Andre var betænkelige, 
da de var bange for at komme til at 
mangle vand til deres kreaturer, og der 
var også risikoen for at miste fiskeriet 
i søen.

Mosefund og skildpaddeskjold
Gennem 1800‑tallet var der flere sager 
om vandstandens højde i Kulsøen, og 
ved udgangen af århundredet var den 
sænket så meget, at der kunne graves 
tørv i den tidligere søbund.
 Ifølge Nationalmuseet blev der i 
1882 »i tørvemosen Kulsø« ved Kuls‑

bjerg fundet et lerkar med en såkaldt 
bæltetutulus, et bæltesmykke, bl.a. 
dekoreret med en række fiskefigurer 
samt en spiralarmring. Skålen med 
bronzerne stod ca. en alen (63 cen‑
timeter) nede i mosen. Kun bæltetu‑
tulusen blev indsendt til Nationalmu‑
seet, da lerkarret var hensmuldret og 
spiralarmringen bortkommet.
 Også senere blev der gjort mose‑
fund under tørvegravning. Først en 
delvis ødelagt stammebåd i 1944, og 
dernæst yderligere to helt ødelagte 
både med knogler fra både menneske 
og ko og får.
 Naturhistorisk har Kulsø også 
frembragt en lille sensation. Som et 
minde om fortidens miljø på stedet 
blev der i sommeren 1912 fundet et 
skjold af en sumpskildpadde ved tør‑
vegravning i mosen. Frem til slutnin‑
gen af bronzealderen ca. år 500 f. Kr. 
var sumpskildpadden vidt udbredt i 
Østdanmark, herunder også i Syd‑
sjælland. En udløber af den nordty‑
ske bestand har muligvis overlevet i 
Sønderjylland, i områderne nord for 
Åbenrå, frem til omkring 1958. De 
sumpskildpadder, der for nogle år si‑
den blev fundet på Silkeborg‑egnen 
i betydeligt antal, menes at stamme 

oprindeligt fra en udsætning af dyr fra 
Østeuropa.
 I 1922 indgik ejeren af Hulemose‑
gården og de 12 lodsejere ved Kulsøen 
en overenskomst om en ordning på 
vandstandsforholdene. Fladbækken 
blev rørlagt mod en erstatning på 
2000 kr. (59.368 kr. i 2012‑værdi) til 
ejeren af Hulemosegården. I løbet af 
1920’erne blev Kulsøen yderligere af‑
vandet, men selv dødsstødet fik søen 
først efter 1969, hvor forsvaret overtog 
området gennem en ekspropriation.

Vandet forsvandt
»Kulsbjerg Øvelsesplads« blev opret‑
tet i 1969 ved ekspropriation af det 
493 hektar store landskab omkring 
Kulsbjerge. Erhvervelsen betød af‑
slutningen på en meget langvarig be‑
slutningsproces, der siden 1953 havde 
skabt stor usikkerhed om fremtiden 
for bl.a. Dybsø Fjord, Aunø og hele 
Rosenfeldt Gods.
 I forbindelse med tørvegravningen 
under besættelsen blev vandstanden 
i Kulsø sænket, hvilket ses tydeligt 
på luftfotos fra 1945 og 1954, hvor 
»mosen« er gennemskåret af en ho‑
vedkanal med afvandingsgrøfter ud til 

Offentligheden har gode adgangsmuligheder til 
den næsten 500 hektar store øvelsesplads, men 
selve forvaltningen af naturværdierne lader me-
get tilbage at ønske.

Kulsø er drænet helt væk og under hastig tilgroning med pil. Også de tørre overdrev er truet af man-
gelfuld naturpleje. Derimod er der tydelige tegn på en intensiv jagtpleje. Et vildtbed i form af en hel 
lille mark med solsikker og hirse er anlagt ned til »søen«, som også er omgivet af andre plantede 
unoder som hybenroser og havtorn. Desuden klippes der de karakteristiske brede skydebaner i den 
høje staudevegetation.
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siderne. Det samme mønster ses på 
luftfotos fra 1995, men nu er grøfterne 
ikke nær så markerede.
 Derimod er det tydeligt på fotos fra 
1999, at nu er grøfterne midt i mosen 
blevet opgravet. Igen i 2004‑2006 vi‑
ser en serie luftfotos, at der er fore‑
taget yderligere afvanding i form af 
oprensning og uddybning af afløbet 
fra området.
 Denne udtørring bekræftedes af 
botanikeren Palle Gravesens grundige 
beskrivelse af floraen på lokaliteten i 
1976:
 »I og ved Kulsø voksede i 1962 blære-, 
hirse-, top- og toradet star, dyndpadderok, 
trævlekrone, vandskræppe, pengebladet fred-
løs, krybende pil, smalbladet kæruld, buk-
keblad, nedbøjet og langbladet ranunkel, 
tvebo baldrian, leverurt og sumphullæbe; 
nu (1975) er Kulsø næsten helt afvandet. 
Fra et botanisk synspunkt er det ønskeligt, 
at afvandingen af Kulsø bringes til ophør.«
 Endnu i 1988 var området en in‑
teressant naturlokalitet, bl.a. med 
en meget udstrakt bevoksning med 
kæruld. 
 Men i første halvdel af 1990’erne 
gennemførtes endnu en ødelæggende 
sænkning af vandstanden. Militæret 
anlagde en vej langs kanten af hele 
øvelsesterrænet, og hvor denne vej 
krydsede det sydlige afløb fra Kulsø, 
uddybede man afløbet voldsomt. Re‑
elt sænkede man vandløbets bundkote 
ulovligt til langt under den kote, der 
var fastsat i regulativet.
 Set fra militærets side var det util‑
fredsstillende, at vandstanden i mo‑
sen var så høj, at man ikke kunne 
færdes der. Det var begrundelsen. Det 
ulovlige forhold blev påtalt af amtet, 
men man måtte stille sig tilfreds med 
en aftale om, at i fremtiden skulle 
man undlade at oprense til den lave 
bundkote. Heller ikke denne aftale er 
blevet overholdt af militæret.
 Tørlægningen betød, at militæret 
nu kunne komme længere ud i mo‑
sen med gravende maskiner, og sidst 
i 1990’erne blev hele grøftesystemet 
i mosen oprenset. Forholdene blev 
ikke bedre, da ejeren af ejendom‑
men lige syd for Kulsø også foretog 
en hårdhændet oprensning af afløbet 
omkring 2005.

Dræning skal vedligeholdes
I august 2001 blev en »Drifts‑ og pleje‑
plan 2001‑2015« underskrevet for hele 
Kulsbjerg øvelsesområde. Plejeplanen 
var udarbejdet af Miljø‑ og Energimi‑
nisteriet, Skov‑ og Naturstyrelsen og 
Vordingborg Kaserne i fællesskab. 
 Et forslag fra Skov‑ og Natursty‑
relsen om at hæve vandstanden med 
30‑50 centimeter i det moselignende 
område var med i drøftelserne, men 
det blev afvist i planen, der lagde vægt 
på at »dræn og afvandingsgrøfter skal ved-
ligeholdes således, at området bevares i sin 
nuværende tilstand. Særlig opmærksomhed 
skal ofres på overkørsler«.
 Endvidere fremgik det direkte af 
planen, at kasernen ulovligt havde ud‑
dybet afløbet fra Kulsø i strid med re‑
gulativet og dermed øget afvandingen, 
men selvom dette blev påtalt, fik det 
ingen konsekvenser. Det daværende 
Storstrøms Amt valgte at forbigå 
denne overtrædelse i tavshed.
 Da driftsplanen udløber i 2015, 
er der nu mulighed for at genoptage 
diskussionen om mere vand og an‑
dre former for målrettet naturpleje i 
Kulsø. Herunder hører også den jagt‑
lige udnyttelse af området.

kilder
Anonym: Kulsbjergs og Kulsøens historie og 
betydning for Vintersbølle. Lokalhistoriske 
Forening for Vintersbølle/Nyråd. www.
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Beretningen om den lille lysegrønne løvfrø er et af lyspunkterne i forsvarets forvaltning af Kulsbjerg 
Øvelsesplads. Man accepterede tidligt sit ansvar for den truede padde og tillod derfor, at der fra 1988 
til 1991 blev udsat knap 900 løvfrøunger i de mange vandhuller på øvelsespladsen. Udsætningen 
virkede så godt, at hvor der i 1991 kun var tre huller med løvfrøer, er der i dag 22, og antallet af 
»syngende« hanner er tilsvarende vokset fra fire til 230. Projektet blev gennemført af den kendte 
biolog Kåre Fog, der reelt reddede den sjællandske bestand gennem denne indsats. Billedet af et af 
de større vandhuller er fra 17. august 2012.
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Fuglelivet i dag

Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget 
stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og 
aktuel status for fuglelivet ved Kulsbjerge, så brug dette link: www.dofbasen.dk.

Herunder ses en oversigt over de 108 fuglearter, som er registreret fra Kulsbjerge, øst for Vordingborg, 
pr. 11. december 2013. I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.

Lille Lappedykker (7/8)

Gråstrubet Lappedykker (38/218)

Skarv (2/2)

Fiskehejre (7/11)

Knopsvane (10/27)

Sangsvane (1/28)

Sædgås (1/3)

Blisgås (1/27)

Grågås (16/222)

Bramgås (2/620)

Gravand (1/2)

Gråand (18/82)

Troldand (11/50)

Ederfugl (1/120)

Hvepsevåge (5/97)

Rød Glente (5/6)

Havørn (3/3)

Rørhøg (6/7)

Blå Kærhøg (5/5)

Hedehøg (2/2)

Duehøg (1/1)

Spurvehøg (5/9)

Musvåge (20/34)

Fjeldvåge (4/6)

Fiskeørn (6/9)

Tårnfalk (23/51)

Lærkefalk (2/2)

Agerhøne (1/2)

Fasan (10/46)

Engsnarre (3/12)

Grønbenet Rørhøne (7/10)

Blishøne (31/195)

Trane (1/80)

Strandskade (1/1)

Vibe (7/18)

Skovsneppe (5/10)

Hvidklire (1/1)

Svaleklire (4/4)

Stormmåge (3/29)

Sølvmåge (9/18)

Huldue (1/3)

Ringdue (24/839)

Gøg (11/42)

Natugle (5/17)

Skovhornugle (2/7)

Mursejler (9/54)

Hærfugl (1/1)

Stor Flagspætte (8/14)

Sanglærke (9/43)

Digesvale (3/26)

Landsvale (15/145)

Bysvale (12/145)

Skovpiber (4/5)

Engpiber (7/19)

Gul Vipstjert (1/15)

Hvid Vipstjert (7/11)

Gærdesmutte (5/11)

Jernspurv (5/21)

Rødhals (6/10)

Nattergal (19/250)

Sydlig Nattergal (1/1)

Husrødstjert (1/1)

Rødstjert (1/1)

Stenpikker (1/1)

Solsort (15/95)

Sjagger (2/37)

Sangdrossel (7/15)

Vindrossel (1/4)

Misteldrossel (1/1)

Græshoppesanger (11/28)

Flodsanger (3/3)

Sivsanger (2/2)

Kærsanger (12/55)

Rørsanger (4/5)

Gulbug (7/14)

Gærdesanger (5/8)

Tornsanger (13/384)

Havesanger (8/36)

Munk (9/86)

Gransanger (10/48)

Løvsanger (9/108)

Halemejse (4/12)

Sumpmejse (6/17)

Sortmejse (3/5)

Blåmejse (6/10)

Musvit (5/26)

Spætmejse (3/4)

Træløber (1/1)

Rødrygget Tornskade (3/5)

Skovskade (4/5)

Husskade (10/32)

Allike (4/16)

Råge (4/255)

Gråkrage (25/558)

Stær (3/23)

Gråspurv (2/3)

Skovspurv (3/22)

Bogfinke (9/52)

Grønirisk (6/25)

Stillits (6/28)

Grønsisken (2/79)

Tornirisk (5/11)

Lille Korsnæb (3/10)

Dompap (9/16)

Kernebider (1/1)

Gulspurv (16/117)

Rørspurv (4/7)

Bomlærke (1/1)

Herunder ses en oversigt over de 11 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Kulsbjerge, øst for 
Vordingborg, pr. 11. december 2013. I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.

Grøn Frø (3/9)

Lille Kålsommerfugl (1/50)

Admiral (2/2)

Tidselsommerfugl (3/4)

Nældens Takvinge (1/1)

Græsrandøje (1/5)

Okkergul Randøje (1/1)

Seksplettet Køllesværmer (1/1)

Pipistrelflagermus/
Dværgflagermus sp.

(1/3)

Hare (5/10)

Rådyr (10/44)
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Plantelivet ved Kulsø

TBU 39a/70: Kulsbjerge med 
omgivende terræn

Kulsbjerge-partiet er et meget 
markant bakkedrag (107 meter 
over havet) bestående af tre 
bakker, som rager højt op over 
det omgivende landskab. Ca. 10 
hektar er fredet (1947).

Terrænet omkring Kulsbjerge er 
militært øvelsesterræn på tidli-

gere agerland, flere steder stærkt 
præget af kørsel med bæltekøre-
tøjer. På Kulsbjerg vokser tidlig 
dværgbunke, håret og pillestar, 
tandfri vårsalat, rank forglem-
migej, hvid og gul snerre, gâse-
mad, rynket stenfrø, fåresvingel, 
bakketidsel, voldtimian, bitter 
bakkestjerne, storblomstret høn-
setarm, opret hejre, smalbladet 
vikke, bredbladet timian, fin og 

harekløver, knoldranunkel, vår-
ærenpris, bidende stenurt, bak-
keknavel, hundeviol, blåmunke, 
tormentil, alm. kongepen, alm. 
mælkeurt, tandbælg og krans-
børste. I og ved Kulsø voksede 
i 1962 blære-, hirse-, top- og 
toradet star, dyndpadderok, 
trævlekrone, vandskræppe, pen-
gebladet fredløs, krybende pil, 
smalbladet kæruld, bukkeblad, 

nedbøjet og langbladet ranun-
kel, tvebo baldrian, leverurt og 
sumphullæbe; nu (1975) er Kulsø 
næsten helt afvandet.

Bevaring: Fra et botanisk syns-
punkt er det ønskeligt, at afvan-
dingen af Kulsø bringes til ophør.

Kilder: Gravesen 1976.
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