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Skovene ved 
Nakskov

Krogsbølleskoven
Krogsbølleskoven er en aktiv skov, der opfordrer til 
bevægelse, motion og leg i naturen. Her etableres i 
2010 en motionsbane og en indhegnet hundeskov. 
Det rekreative område består af hjemmehørende 
træarter primært løvtræer 
samt lysåbne arealer, der giver landskabet en afveks-
lende karakter.

Området blev overdraget til Skov- og Naturstyrelsen i 
april 2007 og er tilplantet i 2009. En mindre del af 
skoven er dog tilplantet i samarbejde med skolebørn 
fra Nakskov allerede i 2007. Krogsbølleskovens sam-
lede areal er 10 hektar.

Krukholmskoven
Krukholmskovens samlede areal er 26 hektar.
Området blev overdraget Skov- og Naturstyrelsen i 
april 2007 og er tilplantet i 2009. 
Krukholmskoven er et stille fredfyldt lavbundsområde 
tilplantet forskellige løvtræer. 
I de lave områder er primært plantet bævreasp, el og 
birk, mens de højere beliggende områder rummer 

gamle hjemmehørende arter som lind og eg. 
Den sydlige del af Krukholmskoven grænser op til 
Halskov Å og følger åens løb ud til Nakskov Inderfjord. 
Dette areal bibeholdes som åben eng med græs-
sende kreaturer. 

I skovens sydvestlige hjørne etableres en primitiv lejr-
plads. Lejrpladsen må frit benyttes efter 1-2-3 reglen: 
Man må kun have 1 overnatning samme sted, højest 
2 telte samme sted og højest 3-personer i hvert telt.
Læs mere om regler for teltning i det fri på: 
www.udinaturen.dk

Skolebørn i gang med at plante Krogsbølleskoven.

Ringsti



Velkommen i de nye skove ved Nakskov

Nakskov har fået fire nye skove på i alt 60 hektar. 
Skovene omkranser Nakskov og vil blive forbundet 
med en ringsti omkring byen på i alt 20 km. De nye 
statsskove er blevet til i et samarbejde mellem Skov- 
og Naturstyrelsen Storstrøm, Lolland Kommune samt 
lokale borgere og organisationer. 

Skovene har hver deres særegne karakter 
Teglværksskoven ligger i et menneskeskabt søområde 
med dybe lergrave og et rigt fugleliv. Vildmarksskoven 
er indrettet specielt børnevenligt med naturlegeplads, 
picnicplads og mange frugttræer. Krogsbølleskoven 
er en aktiv skov med motionsbane og hundeskov og 
Krukholmskoven henligger som et stille lavbundsom-
råde langs med Halsskov å.

Mere natur mindre stress
Med de fire nye skove er der en god chance for at 
Nakskovs borgere får en bedre hverdag med mindre 
stress. Flere undersøgelser har nemlig vist, at ture 
i det grønne nedsætter stress og hæver humøret. 
Samtidig viser undersøgelserne, at der er en sammen-
hæng mellem beboelsesafstanden til grønne områder 
og hvor ofte man bruger dem. 
Så med de nye bynære skove får naskovitterne ikke 
langt til den nærmeste grønne "humørpille".

Vildmarksskoven

Teglværksskoven
Teglværkskovens samlede areal er på 19 hektar. 
Området består af lysåbne arealer, ellekrat og store 
gamle søer. Søerne er opstået som lergrave i forbin-
delse med teglproduktion på Helgenæs Teglværk. 
Produktionen ophørte i 1980. 

Sidenhen er teglværksområdet blevet brugt rekreativt 
af kommunens borgere ikke mindst skolebørn, som 
har nydt godt af muligheden for udeundervisning 
i området. I tilknytning til området er der i 1987 
etableret en skoleskov med eksempler på danske 
træarter såsom bøg, ask og lind.

Vildmarksskoven er navngivet af børnene fra børne-
haven ”Blæksprutten” i Nakskov. Det samlede areal 
er på 4,5 hektar. Området blev overdraget til Skov- 
og Naturstyrelsen i april 2007 og er tilplantet i 2009. 
Der blev i 2010 etableret naturlegeplads og picnic-
plads i skoven.
 
Det rekreative område består af hjemmehørende 
træarter, det vil sige træer der oprindelig stammer fra 
Danmark. Specielt for området er de mange frugt-
træer til glæde for børn i alle aldre. 

I Teglværksskoven findes 5 søer, hvoraf Hejresøen 
er den største. De mindre søer er flere steder meget 
dybe, ned til 10 meter.
Det er tilladt at fiske i søerne. Husk fisketegn hvis du 
er over 16 år. Det kan bestilles på www.fisketegn.dk 
eller købes på posthuset. Der er opstillet fiskebroer, 
borde/bænke og en grillplads som frit må benyttes. 

Området blev overdraget Skov- og Naturstyrelsen i 
april 2007.

Børnene fra Børnehaven Blæksprutten navngav Vildmarksskoven.

Mere natur til dyrene
Det er ikke kun os mennesker, som får gavn af de nye 
skovområder, der er også rigtig mange dyr – store og 
små, der vil sætte pris på den mere mangfoldige natur, 
som de nye skove giver.
Skovene kommer også til at virke som spredningskori-
dorer, som dyrene kan raste, finde føde og søge tilflugt i, 
når de bevæger sig fra et sted til et andet.

Nye redepladser til Havørnene
Der går noget tid før træerne er rigtig store. Men man 
kan sagtens forestille sig, at havørnene, der holder til i 
Nakskov Fjord, med tiden vil bygge rede i toppen af et af 
træerne.

Skovene er altid åbne
Man må færdes døgnet rundt til fods overalt i de nye 
skove. 
Hunde skal føres i snor i alle områderne med undtagelse 
af Krogsbølle Hundeskov. Husk at tage hensyn til dyreliv-
et og de andre skovgæster. 
Motionsbaner, picnicpladser med mere må frit benyttes.
De nye skove kan kendes på Skov- og Naturstyrelsens 
røde pæle og bomme.

Skov og naturstyrelsens røde pæl betyder:
• Færdsel tilladt hele døgnet
• Færdsel tilladt uden for veje og stier
• Skoven dyrkes naturnært 
       – uden brug af sprøjtemidler og gødskning
• Mange muligheder for aktiviteter og oplevelser.
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