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Skov- og Naturstyrelsen
hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer 
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Ridestier
Ryttere er velkomne i Bakkely Skov. Der er etableret cirka 
5 km rideruter rundt i skoven. Flere steder går ruterne 
parallelt med eksisterende skovstier, så der tages hensyn 
til alle skovens gæster. Undgå derfor venligst at ride på 
de faste grusstier og uden for de afmærkede rideruter. 
Ridestierne er markeret på kortet og med skiltning på 
selve ruten. 

Hundeskov
Følger man skovens gennemgående sti fra Bakkelygård 
møder man efter nogle hundrede meter en indhegnet 
hundeskov. Arealet er på cirka 2 ha. Indenfor hegnet må 
hunden gå løs, hvis man har fuld kontrol over den. Hun-
den må ikke være til fare eller gene for andre hunde eller 
mennesker. I alle andre områder af skoven skal hunde 
holdes i snor.

Shelterplads
Hvis du følger skovens hovedspor cirka 500 meter og 
drejer til venstre finder du to sheltere, bålplads og mult-
toilet. Shelterne må benyttes af alle til primitiv overnat-
ning. Pladsen bookes via Skov- og Naturstyrelsens Web-
booking på www.skovognatur.dk. Åben ild er kun tilladt på 
bålpladserne. Husk selv at medbringe vand til at slukke 
bålet med.

Picnicplads
Borde og bænke findes centralt i skoven nær den lille 
sø ved Korporalens Minde. Her kan man nyde sin med-
bragte mad og læse om Alfreds utrolige livshistorie i hans 
sidste hjem, en lille hytte - nu kaldet Korporalens Minde. 

Festpladsen
Syd for Møllebakken er etableret en friluftscene.  
Terrænet er her næsten skålformet som et amfiteater. 
Her afholder Vemmelev Skovlav bl.a. de såkaldte picnic-
koncerter. Om vinteren er stedet en populær kælkebakke, 
og hvis vinden er rigtig, er her et godt sted at flyve med 
drage.

Skovbase
I Bakkely skov finder man også en skovbase bygget op 
af birkerafter. Det er Vemmelev Skoles specialklasser der 
her har en ugentlig udeskoledag under projektet BIRK 
- Børn I Rette Kår. Man er velkommen til at kigge forbi, 
men lad opstillinger og rafter ligge. De bruges i under-
visningen.

Suttetræet
I Bakkely Skov findes noget så sjældent som et suttetræ. 
Her kan børn tage afsked med sutteperioden ved at hænge 
sutterne på træet som pynt. Suttetræet har fra starten været 
så populært, at man har måttet finde et alternativt træ til at 
bære de mange farvestrålende sutter. Suttetræet findes nu 
i skovens nordlige del til højre for vejen lige før indkørslen til 
Bakkelygårdens gårdsplads.

Skovstue
I en længe på Bakkelygård finder man Skovstuen, et møde- 
og forsamlingslokale med tilhørende køkken. Man kan 
 booke skovstuen til arrangementer i skoven. Dette gøres ved 
at kontakte Vemmelev Skovlav. Man kan også finde kalender 
for Skovstuen på skovlavets hjemmeside.

Vemmelev Skovlav
Er en aktiv lokal forening der i samarbejde med Skov- og 
Naturstyrelsen deltager i skovens drift og afholdelse af 
natur arrange menter. Skovlavet blev som den første af sin 
art godkendt af Skov- og Naturstyrelsen. Hvert år arrangerer 
skovlavet bl.a. Sankt Hans fest, picnickoncerter, fugleskyd-
ning og juletræsfældning. Man kan læse meget mere om 
Vemmelev Skovlav på foreningens hjemmeside på  
www.vemmelevskovlav.dk eller kontakte skovlavets older-
mand.

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen/ Tlf. 54 43 90 13
Storstrøm  Fax 54 43 98 13
Hannenovvej 22  E-mail: storstroem@sns.dk
4800 Nykøbing F
www.skovognatur.dk/storstroem

BAKKELY SKOV
- ved Vemmelev



Velkommen til spændende naturoplevelser

Bakkely Skov er en ung skov. De første træer blev plantet i 
1996. Miljøministeriet havde få år forinden opkøbt  
Bakkelygård samt jorden fra den nærliggende Ny Mølle- 
gård som led i en langsigtet plan om at øge Danmarks 
samlede skovareal. I dag består skoven mest af løvtræer – 
eg, ask, bøg, lind, birk og fuglekirsebær. I skoven er også 
udlagt et areal, hvor den naturlige plantevækst gen- 
indvandrer uden menneskers indgriben. I skoven findes 
nogle bevoksninger med nåletræer, som bruges til jule-
træer og pyntegrønt.  Træerne er flere steder allerede 
vokset op i 10-12 meters højde. Skovens samlede areal er 
62 ha.

I Bakkelygård’s stuehus findes i dag en naturbørnehave 
og i en anden af gårdens længer er indrettet et samlings-
lokale for grønne arrangementer – ’Skovstuen’.

Bakkely Skov ligger i udkanten af landsbyen Vemmelev 
mellem Korsør og Slagelse. Drej fra ved Slagelse Landevej 
128 lige overfor Vemmelev Kirke. Man kan parkere ved 
Naturbørnehaven og herfra gå en tur i skoven. Det er ikke 
tilladt at køre i bil i Bakkely Skov.

Aktiv skov 

Bakkely Skov er en offentlig skov og derfor åben døgnet 
rundt. Man må som almindelig skovgæst færdes i og uden-
for stierne og benytte skoven til de fleste naturaktiviteter 
så som gå- og cykelture, picnic- og motionsarrangementer 
m.m.

Udover at tilbyde den aktive skovgæst et spændende af-
vekslende naturområde rummer Bakkely Skov en mængde 
forskellige faciliteter, der gør skoven attraktiv for både ryt-
tere, hundeluftere, motionister, spejdere og meget andet.

GOD TUR I BAKKELY SKOV!


