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Boserup Skov
Boserup skov er en bynær skov,
hævet over Roskilde Fjord. Mod
nord skråner kystskrænterne
ned mod fjorden og inde i
skoven findes artsrig, varieret
gammel løvskov med lysåbne
naturtyper.
Boserup Skov ligger med nordgrænsen op
mod Kattinge Vig i bunden af Roskilde
fjord. Skoven ligger i et moræne-landskab
med overvejende lerbund med tørvefyldte
lavninger. Boserup Skov har lang
kontinuitet og består langt overvejende af
løvtræ, hovedsageligt bøg, men også med
betydelige forekomster af eg.
Skoven rummer mange gamle træer,
stor aldersvariation og strukturel
etagering. Der er flere steder i skoven
kortlagt naturmæssigt særlig
værdifuld skov (§25-skov). F.eks.
findes i skovens sydvestkant en
gammel stævningsskov, som
fortrinsvist består af ask med
indblanding af eg og ær.

rig på sjældne svampe, og der er
registreret mindst 70 forskellige
svampearter.
Rørmosen i syd er et stort
sammenhængende uforstyrret moseareal
domineret af birk, der er kortlagt som
naturmæssigt særlig værdifuld skov (§25skov). På den våde bund og i det store
område er der levesteder og ro for mange
af skovmosernes dyre- og plantearter.
I skovens søer og vandhuller findes
masser af tudser og frøer samt både stor
og lille vandsalamander. Derudover har
genskabelsen af Dyremose centralt i
skoven betydet bedre forhold for især

83 ha
ny vild natur
Dermed bliver der 217 ha urørt skov
i Boserup Skov

Særlige levesteder biodiversitet

insekter og sommerfugle. Her er bl.a.
dagpåfugleøje, det hvide c og kejserkåbe

Boserup Skov er særligt kendt for sin
ualmindeligt rige forårsflora. Det er bl.a. et
godt sted at se blå anemoner. Skoven er

I skovbrynene ud mod Kattinge Vig findes
den sjældne soløje og orkideen rederod.

Af andre plantearter kan nævnes firblad og
kongelys.
I stævningsskoven mod syd er fundet flere
sjældne sommerfugle bl.a. hvid admiral og
det hvide w samt planten tandrod, som er
sjælden i Midtsjælland. Den sjældne
rødrandede maskebille er også set i
Boserup Skov.

Andre forhold
Boserup Skov er omfattet af fredningen
"Boserup". Udpegningen af urørt skov
vurderes ikke at være i strid med
fredningen. Området ligger i Nationalpark
Skjoldungernes Land og vil bidrage til, at
naturen og friluftsoplevelserne i
nationalparken understøttes og styrkes.
Boserup Skov ligger tæt på Roskilde by
og er en af de mest besøgte skove på
Sjælland. Den er et yndet udflugtsmål til
spadsereture, og i de senere år er
skoven blevet en meget benyttet ramme
for motionsaktiviteter.
Der vil fortsat være adgang til de
udpegede skove i overensstemmelse
med adgangsreglerne. Der vil i de
udpegede skove være nye muligheder for
friluftslivet i forhold til eksempelvis
naturformidling, turisme og unikke
naturoplevelser. Det må dog også
forventes, at skovene kan blive mere

ufarbare med flere væltede træer og
mere stående vand.

Sjældne arter
Udvalgte sjældne eller truede arter
Dansk navn

Levested

Rødbrun ordenugle

Lysåbent, næringsfattigt

Kliddet parasolhat

Urørt skovjordbund i løvskov

Maj-rødblad

Levende elmetræer

Smuk løgsvirreflue

Skovbryn

Skarlagen-skærmhat

Dødt ved i gl løvskov

Temnostoma meridionale (en art
svirreflue)

Dødt ved i gl løvskov

Forskelligblomstret viol

Gl løvskov på kalk/lerbund

Kort over ny urørt skov i Boserup Skov
På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt løvskov indtegnet med blå streg, mens tidligere udlæg af urørt skov er indtegnet med
orange markering. De lyserøde områder viser arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende beskyttelse, og som ikke er talt med i
opgørelsen af nye udpegninger.

