
Skov- og Naturstyrelsen 
Odsherred StatsskovdistriktSkov- og Naturstyrelsen

der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer 
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.

Hyrdehøj Skov – for krop og sjæl
Hyrdehøj Skov er en ung, bynær skov, som er blevet 
til i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Skov- 
og Naturstyrelsen. Den østlige del af skoven er den 
største og ældste, plantet i 1991. Den vestlige del er 
plantet i 2001.

Skoven er en del af ”Den grønne ring om Roskilde”, 
som skal skabe større landskabelig sammenhæng mel-
lem de midtsjællandske og de nordsjællandske skove. 
I Hyrdehøj Skov har vi lagt vægt på naturoplevelser 
og friluftsliv. 

En skov af muligheder
Du kan benytte de mange stier til at komme rundt i 
hele skoven. Stierne er markeret på kortet. Er du dårligt 
gående, kørestolsbruger, eller har du barnevogn med, 
kan du benytte de grusbelagte veje og stier. 

Der er lavet en skovfitnessrute med 4 motionsstationer. 
På stationerne kan du frit og på eget ansvar benytte 
de forskellige træningsfaciliteter. 
Du finder oplysninger om skovfitnessruten og 3 faste 
løberuter på informationsstanderen i skoven og på vo-
res hjemmeside: www.skovognatur.dk/odsherred under 
”Oplev naturen”. Der kan du finde folderen „Motionsruter 
i Hyrdehøj Skov ved Roskilde“.

Med hund i Hyrdehøj Skov
Hunde er velkomne i Hyrdehøj Skov. Der er lavet en 
indhegnet hundeskov, hvor du kan lufte din hund uden 
snor. Hunden skal følges af en ledsager, som har kon-
trol over hunden. Hundeskoven er markeret på kortet 
med rød skravering.

I den øvrige del af skoven er hunde også velkomne, 
men her skal hunde føres i snor. Løse hunde stresser 
skovens vilde dyr, og andre skovgæster skal kunne 
færdes trygt. De ved ikke, at netop din hund ikke vil 
gøre dem fortræd. 

Vis derfor hensyn, når du lufter din hund.  

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen Tlf. 59 32 80 16
Odsherred Statsskovdistrikt Fax 59 32 90 71
Mantzhøj E-mail: odsherred@sns.dk   

Ulkerupvej 1 www.skovognatur.dk/
4500 Nykøbing Sj. Odsherred 

 

Velkommen i
Hyrdehøj Skov

Økobase og skoleskov
Økobasen Hyrdehøj er lavet i samarbejde med Tjørne-
gårdsskolen, som også står for aktiviteter og udstyr. Du 
kan grille din medbragte mad ved økobasen. 

Skoleskoven er plantet af elever fra Tjørnegårdsskolen 
og Lysholmskolen. Egene er plantet i en spiral med en 
åben plads i midten.

Nyd skovturen
Til fods kan du færdes frit overalt i skoven på alle tids-
punkter af døgnet. 

Bålpladserne er markeret på kortet. Her kan du lave bål 
og grille din medbragte mad. Vi beder dig vise omtanke. 
Du er velkommen til at samle brænde til bålet på skov-
bunden. 

Vi håber, du vil nyde turen i skoven.
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I Hyrdehøj Skov må du gerne:
     færdes til fods overalt hele døgnet
     cykle på veje og stier
     fiske i søerne. Husk at indløse fisketegn, hvis du er voksen
     samle bær, svampe, mos, blomster m.v. til eget brug
     benytte borde, bænke og bålpladser
     lufte din hund. Husk at holde din hund 
     i snor udenfor hundeskoven.
  
     

... .  ..

Hundeskov (rød skravering) Din hund må her luftes 
uden snor, men den skal være under kontrol. I den 
øvrige del af skoven er hunde også velkomne, men 
her skal hunden føres i snor. Læs mere i folderen 
„Med hund i skoven i området ved Roskilde“.
Oplev den fine udsigt over Roskilde by og Roskilde 
Domkirke fra Låddenhøj, som er en bronzealderhøj.

Her kan du grille din medbragte mad. Vi 
beder dig vise omtanke. Du er velkommen 
til at samle brænde på skovbunden.

I Hyrdehøj Skov må du fiske i alle søerne. 
Hvis du er voksen, skal du have gyldigt 
fisketegn.

Signaturforklaring

Bebyggelse

Skovvej

Offentlig vej

Kørestolsvenlig rute

Nåleskov

Løvskov

Sti

Sø

Slette

Information om
motionsruter

Parkeringsplads
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