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Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø 

www.naturstyrelsen.dk

Ved Skælskør

Kobæk Skov

Naturbase og shelter ved Vasebro
Naturbasen kan bruges af skoler, institutioner og grønne for-

eninger m.v. i Slagelse Kommune. Her kan undervisningen i 

mange forskellige fag flyttes ud i naturen, og her kan grønne 

foreninger m.fl. afvikle møder og arrangementer. 

I forbindelse med naturbasen findes der en blålhytte og en 

lejrplads med fire sheltere, hvor der kan overnattes. 

Både naturbasen og den tilhørende lejrplads med shelter 

ejes og drives af Slagelse Kommune. For mere information se 

Slagelse Naturskoles hjemmeside www.snmc.dk eller kontakt 

naturvejlederne på tlf. 58 53 02 73. 

Hunde er også velkomne
I skovens vestlige side findes en indhegnet hundeskov, hvor 

hunde må løbe frit omkring. Men du må kun slippe hunden 

løs, hvis du har kontrol over den, og den ikke er til fare eller 

gene for andre hunde eller mennesker. Uden for hundeskoven 

er hunde også velkomne, men husk at her skal de holdes i 

snor overalt.

Grusstier til motion
I Kobæk Skov er de fleste stier grusbelagte, sådan at de på 

alle årstider kan bruges til fx stavgang, løb eller bare en rask 

travetur i naturen. 

Hold et rast ved picnicpladserne
To steder i den nye skov er der anlagt picnicpladser med 

borde og bænke. Her kan du indtage den medbragte mad 

eller bare slå dig ned og nyde naturen.

Skoven er åben
Kobæk Skov er åben for alle, og du kan frit bruge skoven til 

de fleste almindelige naturaktiviteter så som gåture, fugleture, 

motionsarrangementer, picnicture, orienteringsløb på stierne 

osv. Du må være i skoven hele døgnet rundt, og du må også 

færdes uden for de anlagte stier. Hvis du vil lave arrange-

menter med flere end 50 deltagere eller fx et natløb uden 

for stierne o.lign., skal du søge tilladelse til arrangementet via 

www.naturstyrelsen.dk. Hvis du er i tvivl om et arrangement 

kræver tilladelse, så er du velkommen til at kontakte Natur-

styrelsen Storstrøm på saf@nst.dk.

Klik ind på www.slagelse.dk/skove, hvor du også kan læse 

mere om mulighederne i lokalområdet. 

Et nyt naturområde
Kobæk Skov er et nyt naturområde, som er blevet til i 

samarbejde imellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommu-

ne. Naturområdet på ca. 95 ha består af en mosaik af 

skov, åbne arealer, strandenge og et genskabt vådom-

råde nord for Kobækvej. Med det nye naturområde har 

Skælskør by fået trukket naturen helt ind til bygrænsen, 

og der er skabt sammenhæng imellem byen og kysten 

ved Kobæk Strand og Vasebro.

Velkommen i det nye naturområde!

Udsigt ved Vasebro



Naturoplevelser, motion og sundhed
Det vigtigste formål med det nye naturområde er at tilbyde 

muligheder for aktiviteter og oplevelser i naturen. Naturom-

rådets beliggenhed ganske tæt ved byen skaber nem adgang 

til muligheder for friluftsaktiviteter, motion og sundhed eller ro 

og afstresning.

Skov, kyst og eng
Du kan opleve mange forskellige naturtyper i Kobæk Skov. 

De første træer blev plantet i 2006 og er anlagt på tidligere 

agerjord. Ved Vasebro og Storebæltskysten ligger de flade 

strandenge som en grøn korridor imellem den nye skov og 

kysten. Strandengene er levested for mange vandfugle, og 

engene plejes ved afgræsning med kreaturer. Hvis engene 

ikke afgræsses eller drives med høslet, vil de gro til og vil ikke 

længere være attraktive for vandfuglene.

I det fugtige engområde, Kobæk Sø, nord for Kobækvejen er 

der ved opstemning af vand fra oplandet genskabt et vådom-

råde, som har fået navnet Kobæk Sø. For 200 år siden lå der 

her et lavvandet vådområde, som imidlertid blev drænet, for 

at man kunne udnytte jorden til landbrug.

Nu er området ført tilbage til den oprindelige tilstand for at til-

godese vandfugle. I modsætning til strandengene, som er 

præget af saltvand, så er Kobæk Sø og de omkringliggende

enge ferske. 

Fugleoplevelser ved Kobæk Sø
Ved det genskabte vådområde, Kobæk Sø, er der bygget et 

lavt fugletårn, hvorfra der er fint udsyn over vådområdet. Her-

fra kan du på alle tider af året observere fugle, som er knyttet 

til ferskvand og enge.

Naturoplevelser til kørestolsbrugere
I den sydlige del af skoven er grusstierne anlagt sådan, at de

kan benyttes af kørestolsbrugere. Med udgangspunkt fra 

naturbasen ved Vasebro (se kortet) kan kørestolsbrugere køre

igennem den nye skov og skoleskoven til Lodshusvej, og fort-

sætte videre mod Lodshusstien på den anden side af Lods-

husvej. Her kan du følge Lodshusstien mod syd forbi hvid-

tjørnelunden og tilbage til naturbasen.

Ved Kobæk Sø nord for Kobækvej findes et fugletårn med 

en rampe til kørestolsbrugere. Giv dig selv den oplevelse at 

komme op på platformen og nyd udsigten! 

Nem adgang fra p-pladserne
Du kan hurtigt komme ud i naturen via de fire parkeringsplad-

ser, som støder op til skovområdet. Se p-pladserne på kortet.
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