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BøtøskovenBØTØSKOVEN

https://naturfonden.dk/


SJÆLDEN SOMMERFUGL LEVER HER
Den sjældne sommerfugl, spejlbredpande, lever her som et af de få 
steder i Danmark. Den har ynglet i skoven siden 2010. Den lægger 
sine æg på græs, hvor larverne overvintrer. Vi har sat hegn rundt 
om nogle af de områder, hvor spejlbredpanden yngler, for at  
beskytte dens få levesteder, så heste og kvæg ikke kan græsse her.  

MERE NATUR
Bøtøskoven bestod tidligere af tætte granbevoksninger af især 
plantet sitkagran. Vi har fældet grantræerne mange steder for at
give naturen lys, så dyr, planter og svampe, der har brug for  
skovlysninger, igen kan trives i Bøtøskoven. Områderne udvikler 
sig nu naturligt og holdes fri for tæt skov af græssende heste.

GAMMEL SKOV BEVARES
Områderne med gammel skov lader vi passe sig selv for altid.  
Områderne med primært skovfyr er plantet for over 100 år siden. 
De gamle træer med sprækker og huller er vigtige levesteder for 
bl.a. flagermus og fugle.   

HESTE HJÆLPER NATUREN
Bøtøskoven skal udvikle sig mod en lysåben græsningsskov med 
områder af gammel skov, områder med spredte, gamle træer og 
urter og græsser i bunden. Det mangler i Danmark. Derfor lever 
robuste konik-heste i skoven året rundt. Hestene er vigtige, fordi 
de sørger for, at der opstår en naturlig mosaik mellem skovområder,  
lysninger og engdrag. Her kan blandt andre sjældne sommerfugle  
leve. Enkelte steder er skoven ved at ligne græsningsskov med 
spredte, gamle træer og urter og  græsser i bunden.

SORT ILDFUGL
Arten yngler i Danmark kun ved Bøtø, dels på diget og dels i Bøtø-
skoven. Larverne lever på planten rødknæ. Rødknæ findes mange 
steder i skoven, bl.a. på den åbne eng i den sydlige del af skoven.

BØTØSKOVEN
DET GØR VI FOR NATUREN
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