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Nu nærmer vi os foråret og arbejdet med skoven er færdig dog
uden at være færdig, idet der er masser af nye ting som man gerne
vil lave.
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Den 26. februar er der møde på rådhuset om den videre udvikling
af skoven, nye projekter osv.
Som i sikkert ved er der sendt en pressemeddelelse ud omkring
skoven og hvis i ikke har set den kommer den her.

PRESSEMEDDELELSE
BØTØSKOVEN ER EN PUBLIKUMSMAGNET
Den Danske Naturfond købte i marts 2017 den nordlige del af
Bøtøplantage, også kaldet Bøtøskoven. I de første ni måneder har
der været ikke mindre end 32.000 gæster igennem skoven.
”Vi er meget glade for, at så mange besøger området – 32.000 gæster er
et meget stort antal, der viser, at vi har skabt en oplevelsesmulighed – og
dermed er med til at fortælle en ny spændende historie om vores
kommune”, udtaler Leder af Natur Frederik Cordes i Guldborgsund
Kommune.
”Det er dejligt, at vores fælles projekt med den Danske Naturfond skaber
en så stor interesse. Vi arbejder jo både for at varetage naturbeskyttelse
men samtidigt også med at give mulighed for oplevelser. Det er vores
vurdering, at naturbeskyttelsen i området er tilgodeset, samtidigt med at
vi sikrer mange gæster en spændende oplevelse”.
Guldborgsund Kommune gennemfører på en række af vores større
naturlokaliteter besøgstællinger. Der er helt konkret opsat tælleapparater,
der på en given strækning registrerer antal besøgende.
”De mange besøgende og de mange positive tilbagemeldinger fra vores
gæster, gør os meget stolte. Det viser, at natur og naturoplevelser er
vigtige for mange såvel borgere i kommune, som gæster og turister”,
udtaler Frederik Cordes.

”De vilde heste blev først sat ud i november, så effekten af deres
tilstedeværelse er endnu ikke slået igennem. Vi tror, at vores indledende
etablering af afmærkede stier i en meget varieret skov med store lysåbne
områder bevirker, at publikum finder, at det er et spændende sted at
besøge”, slutter Frederik Cordes.
Projekt Bøtøskoven er et samarbejdsprojekt mellem Den Danske
Naturfond og Guldborgsund Kommune. Kommunen står for den daglige
drift og koordinerer naturgenopretningsprojektet, som finansieres af den
Danske Naturfond. Guldborgsund Kommune er tillige ansvarlig for
etablering af friluftsfaciliteter. Projektet er netop nu ved at udarbejde et
forslag til en Friluftsplan i samarbejde med en nedsat følgegruppen, som
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Siden overtagelsen af Bøtøskoven har der været stor aktivitet med at
etablere en lysåben græsningsskov, der fremmer de særlige naturværdier,
der findes i skoven herunder en række sjældne sommerfugle og fugle.
Samtidig med dette er der fokus på publikums oplevelsesmuligheder.
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består af lokale aktører og interesseorganisationer. I den forbindelse
arbejdes der på at udvikle flere afmærkede stier, natur- og kulturhistorisk
formidling, etablering af udsigtstårn og en række andre tiltag.
For yderligere information kontakt:
Frederik Cordes fc@guldborgsund.dk 2518 0843 eller 5473 2007
Anita Pedersen aped@guldborgsund.dk 5473 1980
FAKTA
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Mest besøgte måned var juli med 6.120 gæster.
I juli gennemsnitlig 198 besøgende pr dag.
Top-3 listen for juli:
18. juli: 379
19. juli: 324
9 og 27. juli: 276
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Top 3 – hele perioden
12. november 401 åbent hus med vilde heste
18. juli 2017 379
6. maj 2017 359 åbent hus om projektet
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Den 14. februar i vidunderligt solskin tog jeg en cykeltur igennem
skoven, og tog nogle billeder som jeg her vil vise og komme med
nogle kommentarer:

Dette billede er lige ved indgangen til skoven ved den store
parkeringsplads og det er en af mulighederne for at placerer et
eventuelt nyt hus.
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Opførelse af et arbejdshus:
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Den anden mulighed er lige inden for hvor skiltene står.
Tanken er at de skilte der står på vej ned til stranden, forhåbentlig
kan komme ind i samme hus med de røde skilte er der andre som
ejer, så der skal forhandlinger til.
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Generelt kan man sige at det hele koster penge og der bliver søgt
masser af fonde, og foreløbig kender man ikke svarene på
ansøgningerne, da vi snakker om 1 til 2 mill.
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Disse angivelser som står flere steder i skoven, som angiver hvilke
ruter man kan gå og hver farve har en længde.
Nu håber man, at der kan komme minimum en farve mere og
dermed gøre skoven endnu mere spændende at færdes i.
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Mulighederne for at man rent teknisk kan lave oplysninger om
bundforhold og andet som geoteknik ved hjælp at ting som man
scanner, og dermed kan få en masse oplysninger undervejs.
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Ved indgangene til dyrene er der opsat gode informationstavler,
som fortæller hvordan man skal opføre sig indenfor hos dyrene.
Man klapper ikke dyrene eller går for tæt på.

Fældning af træer

Dette billede giver et godt indtryk hvor meget der i flere områder er
fældet skov og skabt lys.
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Jeg kunne have taget et hav af foto’s som viser hvordan skoven er
blevet lysnet og lægger at gå i, men tag selv turen for det er en
oplevelse.
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Selvom der er fældet mange træer er det gjort med en omhu som
stadig giver indtryk af det er en skov.
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Synes selv dette billede er meget charmerende og det selv med en
bil som er Jens Lyn der skal ind og se til dyrene, både køer og
heste, hvilket skal gøres hver dag efter dyreværnsloven og der er
lavet en aftale med ham.
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Dyrene

Her er det nye tiltag i skoven til dyrene. Det er nærmest et lille
hotel til overnatning men er selvfølgelig til beskyttelse af vejret.
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Her i dette område er der vand og mad til dyrene, men ellers klare
de sig selv
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Her kommer en af dyrene gående for at komme op at spise.
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Det er sådan at der gerne må være flere dyr, men de skulle helst
selv ordne det selv og der er også kommet 2 små kalve som på
denne dag lå og hyggede sig i et par flis bunker, som jo giver
varme.
Allerede nu er toiletterne åbne da der er så mange besøgene.
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Området omkring hotellet er der fra toiletterne lagt rør ned i jorden
så dyrene kan få rent vand,
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Her er den lille skovsø med tilhørende bænksæt, som jeg
personligt sidste år, flere gange mødte folk som sov i soveposer
spændt ud mellem træerne i lige i dette område.
Jeg glæder mig til det bliver sommer.

Men stadig ser man på det nederste billede hvor det viser en rigtig
god stemning og lyseffekt.
Dette billede er dyrerist nr 2 ud af 3.
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Tilslut viser disse billeder igen hvor meget der er fældet.
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Jeg vil sige tak til jer
for i gad og høre om skoven
og i skal nok
blive underrettet når
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der sker flere ting.
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