
Boserup skov går en ny fremtid i møde.
Den udvikling skal Naturstyrelsen Midtsjælland nu til at planlægge. 
Derfor inviterer vi på skovtur lørdag den 2. marts kl. 14.

Kom og hør om planer, giv dit besyv og kom med forslag til processen.
Vi mødes på P-pladsen ved Skovly, overfor Boserupvej 81, 4000 Roskilde, hvorfra vi vil drager på vandretur i 
et par timer i skoven. 
På turen vil Naturstyrelsen fortælle om de planer der er i støbeskeen, høre hvad deltagerne mener om 
ideerne, og meget gerne høre forslag til, hvad der fremover skal ske i skoven.
Skoven er nemlig en af de 45 skove i Danmark, der efter regeringens Naturpakke for fremtiden skal 
forvaltes med det formål primært at gavne biodiversiteten.  
Boserup skov er kendt for dens frodige og artsrige flora, der igen giver livsmuligheder for mange forskellige 
arter af insekter og svampe. For at sikre denne biodiversitet, er det besluttet, at ca halvdelen af skoven skal 
lægges ud til urørt skov i 2026, og den anden halvdel skal herefter forvaltes med biodiversiteten som hoved
formål.  Det er denne udvikling der nu skal planlægges. 
Inden 2026 har vi planer om at fjerne en del af de oversøiske træarter der er plantet i skoven. Vi håber at 
kunne udvide stævningskoven og vi skal ……..  Nej det er da meget bedre at se på det sammen ude i skoven
Vel mødt - vi håber at se mange af skoven gæster, naboer og andre interessenter på turen, for alle er 
velkomne

Fakta: 
Naturpakken blev vedtaget i folketinget i maj 2016. Der er i 45 skove i hele landet udpeget 10.200 ha, der 
skal blive til ”Urørt skov" og 3600 ha der skal blive til ”Anden biodiversitets skov”. 
Boserup skov bidrager med ca 100 ha til hver af typerne
Ud over Boserup skov (194 ha) er der på Midtsjælland udpeget Kastrup-Myrdeskov ved Ringsted (56 ha) 
og en del af Bidstrup skovene ved Hvalsø (613 ha). 
Læs mere om Naturpakken og udpegningerne her: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
-om udpegningerne på Midtsjælland her: 
https://naturstyrelsen.dk/media/250149/msj-biodivfolder_laesevenlig.pdf
-og specielt om udpegningen af Boserup her:
 https://nst.dk/media/246308/vsj_boserup-skov_faktaark.pdf
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