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Udsigten fra Lysemose med store bevoksninger af tagrør i Nørresø. 

Ved Lysemose kan man med held få en overraskelse i form af en stor fisk. 

Nørresø har også et rigt fugleliv, her letter fem sangsvaner. 

Fakta: Stævningsskov er den ældste form for skovdrift. Det er en 

form for afskæring af træets stamme eller grene nær roden, således 

at de nye skud skyder fra det nederste af stammen. Denne skovdrift 

var altdominerende i middelalderen og langt op i tiden. Skovene 

inddeltes i parceller, der blev stævnet måske hvert 5., 10. eller 20. år, 

alt efter hvilke størrelser og mængder træ, der var brug for. Fordele-

ne var, at genetablering var gratis, og at man var sikret en jævn høst 

hvert år. 

 

 

Lystfiskeri og elleskov  
Nørresø er den mindste af Maribosøerne og ligger tæt på Maribo. Søen 

er delt i to bassiner af en motorvejsgennemføring. Den nordvestlige 

del kaldes Nørresø og den sydøstlige kaldes "Pennsylvanien".  Der er 

flere vandre- og cykelstier i området, der er et yndet udflugtsmål. 

Maribosøerne er fra slutningen af 90'erne generelt blevet meget rene-

re, dvs. mere klarvandede. Igennem forskellige tiltag rundt om søerne 

og i oplandet er næringstilførslen til søerne blevet begrænset. De rene-

re søer har medført en markant forøgelse af store vandplanter på bun-

den af søerne. I Søndersø findes følgende fiskearter: Ål, gedde, aborre, 

hork, brasen, suder, skalle, rudskalle, løje og den sjældne pigsmerling. I 

Hejrede Sø afløses løjen af regnløje og i Røgbølle Sø og Hejrede Sø 

findes desuden karusse. Nørresø byder på et godt gedde- og aborrefi-

skeri. Det er bedst med store geddeblink, men det er også sjovt at fiske 

efter små aborrer under motorvejen. 

Ved Nørresø er der flere uudforskede fortidslevn, og der er spor af 

menneskets brug af naturen. På de fugtige områder langs søbredderne 

vokser især rødel, der flere steder danner store sammenhængende el-

lesumpe, mange steder med præg af naturskov (urørt skov), da de ikke 

forstmæssigt udnyttes længere. De gamle dele af stammerne, som 

hver gang stod tilbage efter stævningen, kaldes ”elletrunter”. Bl.a. ved 

Lysemose findes elleskov med spor af tidligere tiders stævning. 

  

Nøøresø bliver i dag krydset af motorvejen og er på den måde den sø, der er mest præget af menneskelig tilstedeværelse som et grønt åndehul ved Maribo by, foto Solveig Laursen 


