Nejede Vesterskov
Nejede Vesterskov er en mindre løvskov,
som ligger vest for Alsønderup og øst for
Arresø. Skoven støder mod nord op til
Alsønderup Enge og mod nordøst til
Pøleåen. Det omkringliggende areal er
bakket agerlandskab med en ådal.
Nejede Vesterskov ligger på bakkeformationerne på kanten
af Pøle Ådal, og skoven har med sin beliggenhed højt i
terrænet stor visuel betydning for det omgivende landskab.
Nejede Vesterskov ligger i et karakteristisk dødislandskab.
Mod nord og vest grænser skoven op til en lavtliggende
tidligere fjordarm. Jordbunden består dels af ferskvandstørv
og dels af smeltevandssand med varierende indhold af ler. I
den sydlige ende findes et større område med
smeltevandsler. Skoven er beliggende på frodig muldbund
med mange fugtige lavninger.
Det sydlige skovbryn består af et større naturskovsareal
med selvsåede 200 år gamle bøge samt en rig
buskvegetation af bl.a. benved, tørst og hassel.
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Der er flere moser i skoven, bl.a. Broderbjerg Mose og
Gederygsmosen, som man er i gang med at reetablere
ved at rydde moserne for nåletræ og efterfølgende lukke
grøfter.

Særlige levesteder - biodiversitet
Nejede Vesterskov indeholder større arealer, der er
kortlagt som naturmæssigt særlig værdifuld skov (§25skov). Der findes større områder med eksisterende urørt
skov, særligt i den sydlige del. Med denne udpegning af
urørt skov udpeges Nejede Vesterskov som urørt skov i
sin helhed.
Arealudpegning
Areal med ny urørt løvskov

59 ha

På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt løvskov
indtegnet med blå streg. De grønne skraveringer viser
arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende
beskyttelse, og som ikke er talt med i opgørelsen af nye
udpegninger.
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Sjældne arter
Nejede Vesterskov er sammen med Alsønderup Enge en
vigtig fuglelokalitet. Der har siden 2009 været ynglende
havørne i skoven.

udpegede skove være nye muligheder for friluftslivet i
forhold til for eksempel naturformidling, turisme og unikke
naturoplevelser. Det må dog også forventes, at skovene
kan blive mere ufarbare med flere væltede træer og mere
stående vand.

Andre forhold
Som følge af det rige fugleliv med ynglende havørne,
bævere og store områder med urørt skov, er det primært de
stille naturoplevelser, der tilgodeses i Nejede Vesterskov og
Alsønderup Enge. Der findes en mindre P-plads ved
indgangen til skoven og fugletårnet ved engsøen, som
understøtter disse oplevelsesmuligheder, herunder at se
havørneparret.
Der vil fortsat være adgang til de udpegede skove i
overensstemmelse med adgangsreglerne. Der vil i de
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