Benløse Skov er skabt på lokalt initiativ. Benløsekæden, som består af en række lokale foreninger, har
været meget engagerede i Benløse Skovs tilblivelse.
Det er Benløsekæden, som har stået for at anlægge
Benløse Byskov.
I Københavns omegn er der et stort behov for at sikre
rent drikkevand. Benløse Skov er udlagt som naturområde for at beskytte grundvandet. Den skal i fremtiden
være med til at sikre rent drikkevand til hovedstadsområdet.
Området med skov er foreløbig opdelt i 2 mindre
skove, Benløse Byskov fra 1999 og skoven ved Hjortemosegård fra 2003. Planen er, at Benløse Skov skal
blive meget større, end den er i dag. Skov- og Naturstyrelsen arbejder på at opkøbe jord eller ejendomme i
området til grundvandsbeskyttelse og naturoplevelser
for den lokale befolkning.
Oplev Benløse Skov
Benløse Skov består mest af bøg, eg og andre løvtræarter. Der er også plantet nåletræer for at skabe variation i skoven. En stor del af naturområdet omkring skoven er åbne arealer som sletter og vådområder. Hensigten er, at variationen skal gøre det til et spændende
område, som også er et godt levested for de vilde dyr.
Her er allerede en stor bestand af råvildt.
Benløse Skov giver dig mulighed for at opleve og bruge
naturen. Stierne vil tage dig med rundt i området. Du
kan bestige Kælkehøj, som byder på en flot udsigt over
området.
Istidsskoven
I Istidsskoven kan du tage på en vandring gennem
10.000 år fra den sidste istid i Danmark til i dag. Naturen er foranderlig. Konkurrenceforholdet mellem arterne
ændrer sig som følge af klimaforandringer og menneskets påvirkning. Du kan opleve, hvordan de forskellige
træ- og buskarter har domineret i forskellige perioder
gennem tiden.

Med hund i Benløse Skov
Hunde er velkomne i Benløse Skov, men de skal 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.

Velkommen i
Benløse Skov

Nyd skovturen
Du må færdes til fods overalt i skoven på alle tidspunkter af døgnet.
Bålpladserne er markeret på kortet. Her kan du lave bål
og grille din medbragte mad. Vi beder dig vise omtanke.
Vi håber, du vil nyde turen.
Skovrejsning og beskyttelse af grundvandet
Plantning af skov i Danmark er ikke et nyt fænomen.
Skovarealet er siden begyndelsen af 1800-tallet ved
plantning hævet fra ca. 3% til ca. 11% af landets areal.
Formålet med skovrejsningen har varieret gennem
tiderne.
Et af de vigtigste formål med etableringen af Benløse
Skov er at beskytte grundvandet. I Danmark er der god
tradition for, at drikkevand fremstilles af uforurenet
grundvand. Dette grundvand kan nøjes med en simpel
behandling, bestående af iltning og filtrering, før det er
klar til at drikke. Dette ønskes fastholdt, og derfor er det
af afgørende betydning, at grundvandet også i
fremtiden har en god kvalitet. Benløse Skov yder god
beskyttelse af grundvandet, fordi der ikke anvendes
gødning, pesticider eller andre stoffer, som kan skade
grundvandet. Herved sikres en permanent beskyttelse
af det grundvand, der dannes under den nye statsskov.

Med venlig hilsen
Skov- og Naturstyrelsen
Odsherred Statsskovdistrikt
Mantzhøj
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 59 32 80 16
Fax 59 32 90 71
E-mail: odsherred@sns.dk
www.skovognatur.dk/
Odsherred

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

Tegninger: Bettina Reimer. Grafisk tilrettelæggelse: Bodil Nielsen. Tryk: Scanprint. Oplag: 2.000. Udgivet: 2006

Benløse Skov bliver til
Benløse Skov er et ungt, bynært skov- og naturområde, som er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Energi, Benløsekæden, Ringsted Kommune og
Skov- og Naturstyrelsen.
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I Benløse Skov må du gerne:

Signaturforklaring
Sti
Offentlig vej
Skovvej
Grussti
Løvskov
Nåleskov
Slette
Privat område
Bebyggelse

Udsigtspunkt

Bålplads

Istidsskoven

færdes til fods overalt hele døgnet
cykle på veje og stier
ride i rabatten langs grusvejen
samle bær, svampe, mos, blomster m.v. til eget brug
lufte din hund, hvis du har den i snor.
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