
Skov- og Naturstyrelsen 
Odsherred StatsskovdistriktSkov- og Naturstyrelsen

der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer 
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.

Oplev Klosterskov
Klosterskov blev tilplantet i 1997. Der er mest eg og 
bøg i skoven, men der er også plantet gran. 
Engang var der mange søer og moser. En del af dem 
er nu genskabt, og nogle nye er anlagt. 
De lyse områder på kortet er områder, som ikke er 
tilplantede. Her kan du f.eks. nyde din madpakke. 
Variationen betyder, at du kan opleve forskellige stem-
ninger på din skovtur. Skovens dyr nyder også godt af 
variationen. Du kan måske opleve et rådyr. 

Med hund i Klosterskoven
Hunde er velkomne i Klosterskov. Der er lavet en ind-
hegnet hundeskov, hvor du kan lufte din hund uden 
snor. Hunden skal følges af en ledsager, som har fuld 
kontrol over hunden. Hundeskoven er markeret på kor-
tet med rød skravering.

I den øvrige del af skoven er hunde også velkomne, 
men her skal hunden 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 Klosterskov. Vis hensyn 
overfor naturen og overfor de andre skovgæster, når 
du rider i skoven.

Der er markeret en ridesti på 3 km, som tager dig med 
rundt i skoven. Du kan se ruten på kortet. 

Du må også ride langs grusvejen. Brug rabatten, så 
der er plads til alle. Mange finder det ubehageligt at 
blive passeret i højt tempo. Det kan skabe farlige situa-
tioner. Hold til højre for andre skovgæster og passér 
altid i skridt.

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen Tlf. 59 32 80 16
Odsherred Statsskovdistrikt Fax 59 32 90 71
Mantzhøj E-mail: odsherred@sns.dk   
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Mountainbikerute
Skov- og Naturstyrelsen, Odsherred Statsskovdistrikt 
har i samarbejde med Kalundborg Cykle Club lavet en 
3½ km lang mountainbikerute. Ruten er indtegnet på 
kortet. 

Terrænet i Klosterskov er kuperet og derfor meget 
velegnet til mountainbikesport. Ruten byder på spæn-
dende udfordringer. Den giver en anderledes skovop-
levelse, da den ligger væk fra de øvrige veje og stier.  
 
Selvom det er fristende, må du ikke køre i skovbunden, 
men kun på den markerede rute samt på veje og 
større stier. Vis hensyn og pas godt på de andre skov-
gæster, på naturen og på dig selv. 

Nyd skovturen
Du må færdes til fods overalt i skoven på alle tidspunk-
ter af døgnet. 

Bålpladserne er markeret på kortet. Her kan du lave 
bål og grille din medbragte mad. Vi beder dig vise om-
tanke. 

Vi håber, du vil nyde turen i skoven.

Velkommen i
Klosterskov

 T
eg

ni
ng

er
: B

et
tin

a 
R

ei
m

er
. G

ra
fis

k 
til

re
tte

læ
gg

el
se

: B
od

il 
N

ie
ls

en
.  

Tr
yk

: S
ca

np
rin

t. 
O

pl
ag

: 2
.0

00
. U

dg
iv

et
: 2

00
6

Klosterskov.indd   2 11/16/06   3:47:43 PM



I Klosterskov må du gerne:
     færdes til fods overalt hele døgnet
     cykle på veje og stier
     ride på de afmærkede ridestier og i rabatten langs grusvejen
     samle bær, svampe, mos, blomster m.v. til eget brug
     lufte din hund. Husk at holde din hund i snor udenfor hundeskoven.
  
     

..... 

Signaturforklaring

Skovvej
Offentlig vej
Sti
Ridesti
Mountainbikerute

Løvskov

Nåleskov

Bålplads

Hundeskov

Parkeringsplads

Slette

Sø

Bebyggelse
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