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2. Eksisterende frilufts- og
formidlingsinventar

1. Baggrund for analysen
Afsnittet redegører kort for skoven, ejerforhold,
driftsansvar, organisering samt eksisterende
planer og rapporter.
Bøtøskoven udgør den nordlige del af Bøtø
Plantage på Falster. Den Danske Naturfond
(DDNF) har i marts 2017 erhvervet skoven.
Guldborgsund Kommune står for driften af
skoven og gennemfører et
naturgenopretningsprojekt, der skal forbedre
naturværdierne i skoven.

Dette afsnit beskriver det allerede eksisterende
og opsatte frilufts- og formidlingsinventar.
Den vestlige del af skoven er udlagt som
forstyrrelsesfri zone forbeholdt heste, køer og
havørn m.fl.
a. Brugerundersøgelse
Der er opsat en persontæller ved den nordlige
indgang til Bøtøskoven for at undersøge, hvor
mange besøgende skoven har.

Formålet med naturgenopretningsprojektet er
primært at fremme de særlige levesteder for de
naturværdier, der findes i skoven herunder en
række sjældne arter af især sommerfugle,
flagermus og fugle. Dette skal fremadrettet ske
ved at omdanne skoven fra plantageskov til en
mere lysåben græsningsskov, hvor rådyr,
dådyr, køer og vilde heste skal bidrage til
naturplejen samt holde opvæksten nede.

Der har været omkring 26.000 besøgende fra
april til oktober. Sommerferienperioden i juli og
august har været bedst besøgt.

Guldborgsund Kommune og DDNF har i
samarbejde med en følgegruppe, bestående af
lokale organisationer og interessenter,
udarbejdet
en naturplan for Bøtøskoven, som sætter
rammerne for indholdet af den fremtidige
naturpleje. Naturplanen skal revideres løbende.

Besøgstal i Bøtøskoven, april-oktober 2017

Naturgenopretningsprojektet skal tillige
sikre, at området åbnes op for publikum, og
at friluftsfaciliteterne forbedres, så området
i langt højere grad kan give muligheder for
naturoplevelser. Forslag til publikumsadgang
herunder etablering af stier og andre
friluftsfaciliteter samt formidlingstiltag ses i
denne analyse.

Persontælleren har været suppleret af en
brugerundersøgelse, der fortæller lidt om, hvem
der besøger skoven, hvilke friluftsaktiviteter de
besøgende prioriterer ved et skovbesøg, og
hvad de ønsker at vide mere om.
De fleste besøgende kommer fra de
nærliggende sommerhusområder ved Marielyst
samt Gedser og bruger primært skoven til at
gå eller cykle en tur. Der foreligger desuden et
ønske om at vide mere om skovens flora, fauna
og kulturhistorie.

Uddybende beskrivelse af Bøtøskoven
og naturgenopretningsprojektet findes i
”Naturplanen” fra 2017 og projektbeskrivelsen
”Sorte Ildfugle og Grønne Ildsjæle – Bøtø Nor,
et unikt naturområde på Sydfalster” fra 2015.

b. Hegn, låger og færiste
Bøtøskoven har et areal på 153 ha. Skoven
er inddelt i to store folde til dyrehold, med en
samlet hegnslinje på 7.500 meter. Langs hegnet
er der installeret 4 færiste med en bredde af
3 meter, som man kan færdes over på cykel.
Færistene tåler et akseltryk på 12 tons. Ved
siden af hver færist og langs hegnet i den
østlige del af skoven er der installeret i alt 11
klaplåger, som giver adgang til de afmærkede
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stier og veje i skoven. Lågerne er 90 cm brede,
er lavet af akacietræ og lukker i af sig selv. Se
kortbilag 1.

Toilettet bliver rengjort én gang om ugen i
åbningsperioden fra påske til 1. november.
Guldborgsund Kommune er pt. igang
med at renovere de kommunale toiletter i
sommerhusområdet langs diget. Det er et
ønske om at de to toiletbygninger i tilknytning til
skoven opprioriteres, ligesom p-plads toilettet
laves handicapvenligt.
d. Veje og Stier, Pæle og
Piktogrammer
Bøtøskovens hovedvej er befæstet på ca. 2,7
km i nordsyd-gående retning i den østlige del af
skoven, hvor biler og cykler kan færdes. Der er
også et sekundært vej- og stisystem, se bilag1,
med afmærkede ruter kun for gående publikum
og gæster. Hovedvejen fra indgangspartiet
til Kviehusplads, en strækning på ca. 700
meter, bør driftes i en sådan standard, at også
elkørestole kan færdes. Cykelrute 40 ”Falster
Rundt” følger hovedvejen igennem Bøtøskoven.
Se bilag 2.

Færist og klaplåge ved Kviehusplads.

c. Borde, bænke og toiletbygning
Guldborgsund Kommune og DDNF har i
samarbejde med følgegruppen besluttet at
opsætte 7 borde og bænke sæt samt en
enkeltstående bænk i skoven på særlig
udvalgte steder i den nordlige del af skoven. Se
kortbilag 1.
Borde-bænke sættene er lavet af grovpudset
kerneeg med splint, hvor barken er taget af.
Borde-bænke sættene har dimensionerne
højde 70 cm x længde 270 cm og tykkelsen på
ege-plankerne er 5 cm. Bænkene har en højde
på 45 cm.

Det sekundære stisystem for det gående
publikum er afmærket med piktogrammer i to
ruter - en gul rute på 2,5 km og en grøn rute på
5 km. Alle sti-rute-piktogrammerne er sat på 5”
egepæle med lav pyramidetop i 75 cm højde.

Egepæle med Naturfondens logo samt piktogrammer med ”Hund i
Snor”, ”Grøn vandrerute” og ”Cykelrute 40 - Falster rundt”

Borde og bænke sæt ved Fårevasken.

Kommunens toiletbygning på Kviehusplads har
et herre- og dametoilet samt et handicaptoilet
og betjener særligt badegæster og skovens
besøgende i sommerferieperioden.

Ved alle klaplåger til de to dyrefolde er der
opsat et antal piktogrammer med ”Dyrenes
ejer og telefonnr.”, ”Hund i snor”, ”Hold afstand
til dyrene” mfl. Ved alle indgange til skoven er
Naturfondens logo opsat. Alle piktogrammer
kan ses på bilag 3.

Toiletbygning ved Kviehusplads
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e. Infotavler, skiltning og folder
Både ved den nordlige og sydlige indgang til
skoven er der opsat højskilte med information
om naturgenopretningsprojektet i Bøtøskoven
med rådyr, dådyr, køer og vilde Konik-heste
som naturplejere. Desuden formidles der også

3. Forslag til nye friluftstiltag
og formidling

om den flora og fauna, som skovgæsten kan
opleve.
Guldborgsund Kommune har endvidere i
sommeren 2017 udarbejdet en lille folder, med
et kort over skoven samt cykel- og trampestier.
Skovkortet kan desuden hentes digitalt ved at
scanne en QR-kode.

Dette afsnit beskriver forslag til nye frilufts- og
formidlingstiltag i Bøtøskoven. Forslagene
er baseret på forslag og ønsker, indsamlet
gennem interviews primært med medlemmer af
følgegruppen, der består af lokale interessenter
og organisationer samt Guldborgsund
Kommune, som står for driften, og Den Danske
Naturfond som ejer Bøtøskoven.
a. Koordinering af indgangsparti
Der foreligger et ønske fra følgegruppen om at
optimere og renovere p-pladsen. Naturstyrelsen
Storstrøm ejer og driver p-pladsen, hvor der
findes et toilet samt højskilte med formidling.

Højskilte med information om naturgenopretningsprojektet.

Pt. ledes al trafik hen over P-pladsen ad Bøtø
Ringvej. Ønsket er derfor bl.a. at inddele
p-pladsen i sektioner, således at den bliver
bedre udnyttet.

Ved alle indgangsveje langs det ydre dyrehegn
er der opsat A3-skilte med en lille information
om skoven, og hvordan publikum skal opføre
sig i forhold til køer og vilde heste. Se bilag 2.

Ligeledes forligger der et ønske fra
Naturstyrelsen om at koordinere oplevelser og
formidlingen af hele området med Bøtø Nor og
Bøtøskoven evt. ved at opsætte et velkomstskilt
lige nord for p-pladsen på Bøtø Ringvej. Se
bilag 4.

På alle skilte og infotavler er der en lille tekst på
både engelsk og tysk.
f. Adgangsregler
På arealer ejet af Den Danske Naturfond
gælder samme regler som på statens arealer jf.
Naturbeskyttelseslovens §23. Se nærmere om
adgangsregler på fondens hjemmeside.

b. Naturrum
Det anbefales at udvikle et ”Naturrum” i
Bøtøskoven til formidling af skovens særlige
landskab, flora og fauna. Naturrummet skal
tjene som knudepunkt og indendørs samt
udendørs naturskole, hvor børnehaver,
folkeskole- og gymnasieklasser kan samles og
få uderundervisning.
Det anbefales, at der bør være et grejrum med
undervisningsmateriale, ligesom der skal være
et mindre kontor til administration.
Naturrummet skal ligeledes virke som et
udstillingsrum for Bøtøskoven og have plads til
at større publikumsgrupper kan mødes og få
formidling samt oplysninger om skoven, drikke
kaffe og spise medbragt mad.
Som illustreret på bilag 4 anbefales det, at
placere Naturrummet uden for dyrehegningen i
den eksisterende skovbevoksning.
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Det anbefales, at der etableres en ny stiadgang
fra p-pladsen til Naturrummet og videre ud til
skovens

hovedindgangsparti, hvor der allerede er opsat
højskilte og folder-holder med formidling af
skoven og dens seværdigheder. Flytning af den
nye stiadgang fra p-pladsen fordrer desuden
at den nuværende klaplåge i vest flyttes til
midten af hegningen. Stien skal anlægges
handicapvenligt.
Naturrummet kan med fordel også have en
grejbank med et lille aflukket, hvor guider og
naturvejleder kan opbevare aktivitetsmateriale.
Man kan overveje om, der skal anlægges en
naturlegeplads ifm naturrummet.

f. Adgang på diget
Det anbefales, at der etableres adgang til
Bøtøskoven fra havsiden via Det Falsterske
Dige. Dette kan ske ved at etablere trapper på
digekanten. Trapperne vil give adgang
4-6 steder fra diget til skoven. Se bilag 6. Der
kan tillige blive opsat hegn ved foden af diget på
”Katastrofevejen” for at undgå slitage på
indersiden af dige-skråningen.
Byrådet i Guldborgsund Kommune arbejder for,
at der kan muliggøres cykling på vejen på
toppen af det Falsterske Dige. Se bilag 8.
Det Falsterske Digelag mener ikke at cykling på
diget skal tillades af hensyn til digets
kystbeskyttelsesmæssige funktion. Det
forventes, at der træffes en beslutning herom i
december 2017.

c. Udsigtstårne
Det anbefales at have to udsigtstårne i
Bøtøskoven. Det ene bør enten være en del af
Naturrummet, eller ligge i tilknytning til det. Det
andet udsigtstårn skal ligge i forbindelse med
”Fårevasken”. Se bilag 5.

g. Mountainbike
Følgegruppen har anbefalet, at der ikke skal
etableres moutainbikeruter i Bøtøskoven. Det
skyldes bl.a., at skoven ikke terrænmæssigt er
egnet til formålet.

Arealet, hvor Naturrummet planlægges, ligger i
kote 1,0 – 2,0 meter og Det Falsterske Dige er
4 meter højt fra kote 0. Udsigtstårnet skal
derfor have en højde, så det er muligt at kikke
over diget ud på havet. Tårnet ved
”Fårevasken” skal ligeledes have en højde så,
det er muligt at kigge ud over diget på havet
samt til søerne og sletten mod vest. Der er
givet tilskud fra Friluftsrådet om midler til
opsætning af det sydlige udsigtstårn ved
”Fårevasken”.

h. Ny trampesti
Der er et ønske fra Den Danske Naturfond
om at udvide det eksisterende sekundære
stisystem i den sydvestlige del af skoven. Derfor
anbefales det, at der etableres en ny trampesti en ny ”Rød vandrerute”, se bilag 5. Den nye rute
udvider det eksisterende stisystem med ca. 2 km.
Den nye sti fører publikum ned i den sydligste del
af Bøtøskoven, hvor der er mulighed for at
opleve en af skovens absolutte hovedattraktioner
– sommerfuglen ”Sort Ildfugl”.

d. Primitiv overnatning
Følgegruppen har anbefalet, at der ikke
etableres primitiv overnatning i Bøtøskoven.
Publikum henvises til at bruge shelterpladsen i
Gedesby eller shelterne på campingpladsen i
Marielyst.
e. Handicapadgang
Det anbefales, at der etableres
handicapadgang på veje og stier fra p-pladsen
til Naturrummet. På hovedvejen anbefales det
at der fra p-pladsen til Kvihusplads etableres i
en sådan standard, at den bliver tilgængelig for
elkørestole. På sigt kan man overveje, at også
vejen til Kviehusplads bliver fuldt
handicaptilgængelig.
Guldborgsund Kommunes toilet på
Kviehusplads har handicapadgang. Det
anbefales at toilettet på P-pladsen samt
adgangen til diget og stranden også skal gøres
handicapvenlig.

I den sydøstlige del af skoven anbefales det, at
der etableres ligeledes et lille stykke ny
trampesti, som fører publikum gennem
fyrreskoven bag ved Det Falsterske Dige. Stien
udvider ”Grøn vandrerute” med ca. 500 meter,
og det anbefales, at der opsættes en stende i
den eksisterende hegnslinje mellem den nordlige
og den sydlige fold. Hvor det sekundære
stisystem, dvs trampestier og vandreruter er
særlig fugtige, anbefales det, at der udlægges 2
stier som plankestier eller med flis. Der er behov
for ca. 150 m plankesti.
I følge afsnit 3f om adgang på diget anbefales
det, at der etableres en ny cykeladgang med en
sliske. Se bilag 6.

7

4. Fremtidig udvikling af
friluftslivet i Bøtøskoven

Fra skoven er der adgang til stisystemet på
Katastrofevejen, på diget, stierne i klitterne
mellem diget og stranden og på stranden,
markeret på bilag 5 som ”Blå rute”.

a. Muligheder og potentialer
Udover de i denne rapport beskrevne aktivteter
og forslag til nyt friluftsinventar, er der i
fremtiden yderligere udviklingspotentialer for at
styrke friluftlivet i Bøtøskoven.

i. Temastier skovens natur- og
kulturhistorie
Der foreligger et stort ønske fra brugerne
af skoven og følgegruppen om yderligere
formidling af skovens kulturhistorie samt flora
og fauna. Der bliver ofte spurgt ”Hvor er det,
jeg kan opleve naturen?” Det planlægges at
formidle særlige helt lokalt betingede naturog kulturoplevelser. Der er givet tilskud fra
Friluftsrådet til opsætning af formidlingsskilte.
Se forslag til lokale oplevelser på bilag 7.

•
Opsætning af flere borde og bænke sæt
i den sydlige del af skoven, f. eks. i forbindelse
med den nye foreslåede trampesti - ”Rød
vandrerute”.
•
En del af det lysåbne areal ”Pladsen”,
hvor der under driftsomlægning af skoven
blev opbevaret flis, foreslås anvendt til
møde-, hygge-, legeplads med store krogede
egekævler.

j. Naturvejleder og
publikumsformidling
Guldborgsund Kommune står for
publikumsformidlingen. Der er ansat en
naturvejleder, som fra januar 2018 i 3 år får
støtte fra Friluftsrådet til at løfte opgaven. 1/3 af
tiden er til Bøtø og Sydfalster.

•
Undersøge mulighederne for at etablere
en træ-klatre-platform i fyrretræerne bag ved
toilettet på Kviehusplads.
De nye forslag kan ses på bilag 8.
For at opnå mest mulig formidling i
lokalsamfundet bør al formidling og aktiviteter
i fremtiden koordineres med aktiviteter som
”Spor i Landskabet”, ”Naturlandet.dk” og de
øvrige aktiviteter Gulborgsund Kommunes
eksterne organisationer, museer og foreningsliv
udfører.

Naturvejlederen forventes at have en base ved
Naturrummet i den nordlige ende af skoven,
hvor publikumsaktiviteter og guidede ture
starter.
Det planlægges desuden i samarbejde med
Naturlandet.dk at uddanne lokale guider, ”Bøtørangere”, som supplement til naturvejlederen.

For at inddrage undervisning i Bøtøskoven for
videregående uddannelser, bør man undersøge
mulighederne for at formidlingsinventaret
i Naturrummet, de to udsigtstårne samt
andre formidlingselementer i skoven kan
”designes” gennem en evt. konkurrence for
Landskabsarkitektstuderende.

k. Opdatering af folder
Det anbefales, at den eksisterende folder skal
opdateres med de nye tiltag, så som udsætning
af de vilde Konik-heste mv. Folderen bør
opdateres løbende med nye frilufts- og
publikumstiltag.

Midler til både Naturrum og udsigtstårne samt
yderligere udvikling af friluftinventar skal i
fremtiden hentes hos eksterne fonde og puljer f.
eks. Nordea-fonden og Friluftrådet.

l. Digital formidling
Det anbefales at Bøtøskoven skal have sin
egen hjemmeside. Publikumsfaciliteter
formidles via Naturlandet Lolland-Falster på
siden naturlandet.dk .

b. Konklusion
På kort sigt og for at opretholde
udviklingsniveauet i Bøtøskoven, anbefales det
at Friluftstiltag som udgangspunkt revideres
løbende og parallelt med den eksisterende
Naturplan.

Det anbefales, at oprette en Facebookside for
Bøtøskoven, hvor publikum kan følge med i
begivenheder og aktiviter i forbindelse med
skoven.
Både Facebooksiden og webside anbefales
administreret af Gulborgsund Kommune.

Overordnet set og på det lange sigt bør der
udarbejdes en mere strategisk plan med en
helhedvurdering for alle skovens værdier og
8

opretholde balancen mellem benyttelse og
beskyttelse.
En langsigtet plan, eksempelvis på 30 år, som
falder i tråd med Den Danske Naturfond, der
arbejder for at skabe flere levesteder for dyr og
planter og mulighed for store naturoplevelser.
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BILAG 1
ø

WC

Signatur

Skovareal:
Hegnslinie:
Hovedvej:
Klaplåger:
Færiste:
Borde & Bænke:
Toilet:
P-plads:

Bøtø Nor
Fuglereservat

af den
Kanten

ø
gamle s

Bøt

P
P

ej

v
Ring

Kviehusplads

WC

Fårevasken

Bøtøskoven

ke Dige

Det Falsters

Pladsen

Katastrofevejen
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WC

P

BILAG 2
P
P

ej

ingv

øR

Bøt

Signatur

I

i

af
Kanten

le
den gam

sø

i

Skovareal:
Hegnslinie:
Cykelsti:
Grøn rute:
Gul rute:
Højskilte:
A3-skilte
P-plads:

Bøtø Nor
Fuglereservat

i

Kviehusplads

i

Fårevasken

Bøtøskoven
i

ke Dige

Det Falsters

Pladsen

i
i

i
Katastrofevejen

I
i
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i

I
i

P

BILAG 3

Den Danske Naturfonds logo

Hunde skal føres i snor

Fritgående dyr

Hold afstand til dyrene

Dyrene må ikke fodres
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BILAG 4
Signatur

Skovareal:
Hegnslinie:
Klaplåge:
Hovedvej:
Info:
Sti
Naturrum:
Udsigtstårn:
Borde & Bænke:
Toilet:
P-plads:

WC
I

P

i

I

WC

P

i

Forslag til placering af Naturrummet i den nordlige del af skoven med udsigtstårn og befæstet sti fra P-pladsen.
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BILAG 5
Signatur

P
P

ej

ingv

øR

Naturrum

Bøtø Nor
Fuglereservat

af den
Kanten

ø
gamle s

Bøt

Skovareal:
Hegnslinie:
Eksisterende cykelrute:
Eksiterende fugletårn:
Planlagt udsigtstårn:
Ny Rød vandrerute:
Udvidet Grøn Vandrerute:
Ny Blå vandrerute:
Planke- eller flissti:
Trappe på diget:
Ny stende:
P-plads:

Kviehusplads

Fårevasken

Bøtøskoven

ke Dige

Det Falsters

Pladsen

Katastrofevejen
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P

BILAG 6

Det Falsters

ke Dige

Mulig ny cykelsti

Katastrofevejen

Illustration af mulig adgangsvej fra de Falsterske Dige via en trappe til gående og med cykelsliske fra en evt. cykelsti på digetoppen.
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BILAG 7

FORSLAG TIL NATUR- OG KULTURHISTORIER DER KAN FORMIDLES I BØTØ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Padder og krybdyr – resque under færiste
Havørn
Spejlbredpande
Sort Ildfugl, rødknæ og sand
Vendehals
Rødtoppet Fuglekonge
Perleugle
Billerne i flisbunkerne
Kongebregne
Rådyr/dådyr
Skovfyr og alle de andre nåletræer (ringning, sika, lærk)
Sandet bund, hedelærk, stød, varme, insekter
Taksen
Vilde heste og køer som naturplejere
Græsningsskov, landskabet
Før og nu- hvad er der med de Birk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digegravene og diget
Inddigningen, den gamle havbund, kanten af noret
Stormfloden 1872
Fårevasken og stormen 1967
Brandvejen og katastrofevejen
Flyverskjul, 2. verdenskrig
Kviehusplads, malkeplads
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BILAG 8
Signatur

P
P

ej

ingv

øR

Naturrum

Bøtø Nor
Fuglereservat

Kanten

af den g

amle sø

Bøt

Skovareal:
Hegnslinie:
Cykelrute:
Trappe på diget:
Mulig ny cykelsti:
Grøn rute:
Blå rute:
Planke- eller flissti:
Nye forslag:
Borde & Bænke:
P-plads:

Kviehusplads
Træ-klatre-platform

Fårevasken

Bøtøskoven
Møde-, hygge-, legeplads

ke Dige

Det Falsters

Pladsen

Katastrofevejen
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