Skov- og Naturstyrelsen planter bynære skove, som
Vollerup Skov, for at give den lokale befolkning en
anderledes og mere varieret natur- og landskabsoplevelse. Vollerup Skov giver dig mulighed for at opleve
og bruge skovnaturen.
En skov med variation
Forholdene for løvtræ er gode i Vollerup Skov, særligt i
den vestlige del. Derfor er der plantet meget bøg og eg,
men også en del nåletræ, som er med til at skabe variation og forskellige stemninger i skoven. Skovbrynene
er sammensat af mange forskellige danske træer og
buske. De er vigtige levesteder for mange vilde dyr.
Du kan især opleve et spændende og aktivt fugleliv.
Flere søer og moser er genskabt, og nye er anlagt. De
lyse områder på kortet er områder, som ikke er tilplantede. Det giver en god variation i skoven til glæde for
skovgæsterne og for vildtet, som søger føde på de
åbne arealer.
Med hund i Vollerup Skov
Hunde er velkomne i Vollerup Skov, men de skal 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.

Ridning
Du er velkommen til hest i Vollerup Skov. Der er marke
ret en ridesti, som tager dig med rundt i skoven. Du
kan se ruten på kortet. Husk at vise hensyn overfor
naturen og overfor de andre skovgæster. Mange finder
det ubehageligt at blive passeret i højt tempo, og det
kan skabe farlige situationer. Hold til højre for andre
besøgende og passér altid i skridt.
Nyd skovturen
Du må færdes til fods overalt i skoven på alle tidspunk
ter af døgnet. Borde og bænke i skoven står til fri afbe
nyttelse.
Lejrpladsen med shelter er forbeholdt organisationer og
grupper som skoler, børneinstitutioner og spejdere.
Reservér lejrpladsen på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside www.skovognatur.dk
Vi håber, du vil nyde turen i skoven.

Med venlig hilsen
Skov- og Naturstyrelsen
Odsherred Statsskovdistrikt
Mantzhøj
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 59 32 80 16
Fax 59 32 90 71
E-mail: odsherred@sns.dk			
www.skovognatur.dk/			
Odsherred		

Skov- og Naturstyrelsen

der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
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Oplev Vollerup Skov
Vollerup Skov ligger i en skovfattig og bynær egn. I
1992 købte Skov- og Naturstyrelsen den første ejendom til skovrejsning. I de efterfølgende år erhvervede
vi flere ejendomme, som blev tilplantet. I dag dækker
Vollerup Skov 207 ha (1 ha er 10.000 kvm).
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