
våd mose. Målet er, at mosen igen ad åre bliver en lysåben blomstereng 
med spredt vidjekrat og hvor rå- og dåvildtets fouragering forhindrer arealet 
i at springe i skov igen. 
 
5. Boserupgård Naturcenter 
Naturcentret drives af Roskilde kommune, der har indgået aftale med Natur-
styrelsen om brugen af bygningerne og skoven. 
      Til at servicere centrets brugere og forberede deres besøg er etableret 
en Skovhjælperordning.  Det er voksne udviklingshæmmede, der her prøver 
kræfter med praktiske opgaver. Skovhjælperordningen er en vigtig forud-
sætning for centrets drift.

6. Køkkenmøddinger langs kystskrænten
Overalt i kystskrænterne langs Kattinge Vig findes køkkenmøddinger, der 
er upåagtede fortidsminder fra jægerstenalderen. Der er registreret 6 køk-
kenmøddinger, der ses som større eller mindre ”hvide pletter” i kystskræn-
terne. De består af måltidsrester af østers- og blåmuslingeskaller, fiskeben 
og tomme havsneglehuse, samt af flinteafslag fra redskabsbearbejdning.
      Køkkenmøddingerne er bevis på tidlig bosætning her i de beskyttede 
vige og er i dag beskyttet og må hverken udgraves eller på anden måde 
ødelægges. Men kigge og undres må du hjertens gerne. 

   7. Ringøen er fuglenes ø
                                                                     Fra Lerskrænten er der udsigt til 
                                                                     Ringøen, hvor der yngler svaner, 
                                                                     måger, terner, ænder og vadefugle
                                                                     i stort antal. Fuglene er her i fred 
                                                                     for ræve og andre rovdyr. For også 
                                                                     at give fuglene ro for os mennesker, 
                                                                     er det ikke tilladt at gå i land på øen 
                                                                     i fuglenes yngletid. Øen er ringfor-
                                                                     met, og der er ikke klarhed over, 
                                                                     hvordan den er dannet. 
                                                                           Skoven bagved Ringøen er den 
                                                                     privatejede Bognæs Skov, hvor fis- 
                                                                     kehejrer og skarver har ynglekolo-
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Hundeskov
En hundeskov er et afgrænset skovområde, hvor det er tilladt 
at lufte sin hund uden snor. Det er naturligvis et krav, at hunden 
følges af en ledsager, som har fuld kontrol over hunden. 
 At hunden er under fuld kontrol betyder, at ledsageren har tæt 
kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre skovgæster, 
hunde eller det vilde dyreliv - herunder ved at virke truende eller 
løbe efter dyr eller mennesker. Er du i tvivl om din hunds lydig-
hed, skal den også holdes i snor i en hundeskov.
 Som en service overfor hundeejeren er denne hundeskov på 
alle fire sider markeret med et lavt trådhegn i terrænet - se kortet, 
hvor hundeskovsarealet er angivet med rød skravering.
 Formålet med hegnet er - overfor hundeejeren - at markere 
ud-strækningen af det areal, hvor hunden må færdes uden snor. 
En hundeskov er altså ikke et hundetæt eller vildttæt skovstykke. 
 Også inde i Hundeskoven færdes hunden på ejerens fulde 
ansvar. I den øvrige del af skoven skal hunden holdes i snor.
 Du og din hund ønskes god tur!
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nier. Også Havørnen yngler her og den ses ofte fiskende i eller jagende 
ved Kattinge Vig. Du er ikke i tvivl om, at det er en havørn, når du ser den i 
luften - det er en enorm fugl med et vingefang på over 2 meter. Ornitologer 
kalder da også fuglen ”Den flyvende dør”.

8. Lerskrænten - et publikumssted
Lerskrænten er skovens mest besøgte opholdssted for publikum. Her er 
borde og bænke, samt grill- og bålsteder til fri afbenyttelse. Brænde eller 
grillkul bør medbringes hjemmefra, men det er tilladt at opsamle egnet 
brænde fra skovbunden. Stedet kan ikke forudbestilles.
      Af kortet fremgår hvor skovens øvrige faciliteter til brug for publikum 
findes. 

9. Tidligere anløbsbro - nu shelterplads 
Førhen anløb dampskibfærgen fra Roskilde stedet på dets rute rundt i Ros-
kilde Fjord. Landgangsbroen for rutebåden lå tæt herved og bragte skov-
gæsterne sikkert i land. 
      I dag er her en større shelterplads, forbeholdt skoler og andre organise-
rede brugere.

10. Stilleskov - hvad er nu det?  Se skilt på stedet
I den østlige del af Boserup Skov er 15% udlagt som stilleskov. Her, hvor
der er flest dyr, er skoven forbeholdt dyrene og den stille skovgæst. For at
alle kan få glæde af den voksende hjortebestand er det vigtigt, at dyrene
har områder, hvor de kan finde skjul og ro. 
      Skovdriften og den organiserede brug af skoven er derfor begrænset, 
ligesom du bedes gå stille og kun føre dæmpet samtale. Så er chancen for 
at se dådyr eller rådyr størst, og alle besøgende får mulighed for at nyde 
skovens ro. Her, som overalt udenfor hundeskoven, skal hunden føres i 
snor. 
      De store sten er udlagt som bord- og siddesten, og træerne er stammet 
op, så du kan se længere ind i stilleskoven. God fornøjelse.Ringøen

Foto: Ole Malling

1. Stævningsskov med ”udstilling” - se skilt på stedet
Dette mærkelige skovstykke er en stævningsskov. I en stævningsskov fældes 
alle træer på arealet med års mellemrum, og det enkelte træ får derfor mange 
tynde stammer i stedet for én tyk.
      Stævningsdriften var tidligere knyttet til det selvforsynende landbrug, 
idet grene og stammer blev brugt til redskaber, bygningstømmer, brænde, 
risgærder mv. Intet var for småt til at kunne udnyttes. Grene med blade blev 
f.eks. tørret og brugt til vinterfoder til gårdens dyr.
 
                 2.Boseborg 
                                                                       - en tilflugtsborg fra 
                                                                       middelalderen?
                                                                       Vi har ingen sikker viden 
                                                                                   om hvad Boseborg er 
                                                                                   - eller af hvem og hvornår 
                                                                                   den er anlagt. Vores bedste 
                                                                                   bud er, at stedet har været 
                                                                                   tilflugtsborg eller en så-
                                                                                   kaldt folkeborg for den 
                                                                                   lokale befolkning i de 2 nu 
                                                                                   nedlagte landsbyer Bose-
                                                                                   rup og Lerbjerg, der lå 
                                                                                   umiddelbart nord og vest 
                                                                                   herfor.
                                                                                         Roskilde og Gl. Lejre 
                                                                                   var magtcentrum i det   
                                                                                   allertidligste danske konge-
                                                                                   rige, og med stor befolk-  
                                                                                   ningstæthed og megen  
                                                                                   rigdom var stedet et ud- 
                                                                                   søgt mål for overfald og 
                                                                                   ran. Lokalbefolkningen har 
derfor, i tilfælde af angreb udefra, haft behov for at kunne søge tilflugt og 
beskyttelse inde bag Boseborgs palisader og vandfyldte voldgrave. Anlægget 
har været beskedent, i hvert fald er arealet indenfor randvolden kun 2.000 m2 
stort.

3. Fægyden - også kaldet strædet
Den nedlagte landsby Boserup lå hvor Boserupgård nu ligger. Landsbyens
dyrehold var på græs på overdrevet i sommerhalvåret. Overdrevet lå ud mod 
Kattinge Vig, og en vogterpige eller vogterdreng passede den enkelte gårds 
dyr. Overdrevet var landsbyens fælles græsareal, og kreaturer, heste, får og 
øvrige dyr blev drevet herud morgen og hjem aften. For at beskytte lands-
byens frugthaver, kålgårde og ikke mindst de dyrkede marker mod dyrene, 
”indhegnede” landsbyens beboere fægyden - dvs. den vej, som dyrene gik 
ad hver dag. De 2 jorddiger kan stadig erkendes, selv om de i dag er sunket 
noget sammen. På gamle kort benævnes fægyden ”strædet”.

4. Genskabelse af Dyremose - en lysåben eng
Alle træerne i mosen er fjernet i vinteren 2011-2012 for at lysne den lukkede
og frodige skov op, og genskabe det lange indsyn og udsyn, så man ser sko-
ven på afstand. 
      Afvandingen af mosen er ophørt for også at genskabe et vigtigt levested 
for skovens dyr, herunder især sommerfugle og insekter. Vi forventer ikke,
at ”Dyremose” bliver en permanent vandfyldt sø, men en mere eller mindre 

Dampskibsbroen i Boserup Skov
Foto: Kristian Hude, 1904

Flyvende havørn
Foto: Axel Mortensen


