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Halskov Vænge
Halskov Vænge er en lille
”fortidsmindeskov” på sandet
jordbund tæt på Corselitze-skovene
ved Falsters østkyst. Skoven var
privatejet indtil 1975, hvor den blev
fredet og samtidig overgik til statslig
ejendom. Det meste af skoven har
aldrig været opdyrket, formentlig på
grund af den usædvanlige
koncentration af fortidsminder: 72
gravhøje og 6 stendysser på
blot 29 ha.

skoven udpeges som anden biodiversitetsskov
som en arrondering af de eksisterende
udpegninger. Udlægget sker af hensyn til
forekomsten af sjældne og truede arter.
På kortet nedenfor er udpegning af anden
biodiversitetsskov indtegnet med orange streg.
De grønne skraveringer viser arealer, der
allerede er omfattet af en eksisterende
beskyttelse, og som ikke er talt med i
opgørelsen af nye udpegninger.

at Halskov Vænge for mere end
200 år siden blev udlagt som
lystskov. Hensynet til
fortidsminderne var vigtigere
end produktionen af træ.
Halskov Vænge afgræsses af
lüneburger-får. Denne fårerace
er meget robust og nøjsom.
Fårene sørger for at holde
fortidsminderne fri for ny
bevoksning.
Der vil fortsat være
adgang til de udpegede
skove i
overensstemmelse med
adgangsreglerne. Der
vil i de udpegede skove
være nye muligheder
for friluftslivet i forhold
til for eksempel
naturformidling, turisme
og unikke
naturoplevelser. Det må
dog også forventes, at
skovene kan blive mere
ufarbare med flere væltede
træer og mere stående vand.

5 ha
mere vild natur

Skoven består overvejende af gammel
højskov med bøg og eg. Skoven blev
kraftigt stormskadet i 1967, og der er
derfor også ret store partier med yngre
opvækst. Et mindre areal, ca. 4 ha, er
præget af indplantet nål og rødeg.
Halskov Vænge er siden fredningen
blevet plejet ved afgræsning med får
af hensyn til landskabsbilledet og
formidlingen af fortidsminderne.
Skoven er kortlagt som naturmæssigt
særlig værdifuld skov (§ 25 skov) på det meste
af arealet.

Særlige levesteder - biodiversitet
Det meste af skoven er allerede omfattet af
eksisterende beskyttelse. Den resterende del af

5 ha skov udpeges til ny anden
biodiversitetsskov i Halskov Vænge

Andre forhold
Eg og bøg har i århundreder været de typiske
træarter i Halskov Vænge. Jorden under skoven
er sandjord, og derfor vokser træerne ikke så
hurtigt. Det er formentlig en af forklaringerne på,

Sjældne arter
De gamle træer i Halskov Vænge er hjem for masser af insekter og andre smådyr, men også f.eks. svampe og flagermus.
Hundredvis af forskellige insektarter er knyttet til egetræerne og bidrager til et stort antal småfugle i skoven. Stor flagspætte,
natugle, træløber og flere mejsearter har samtidig glæde af mange huller i de gamle træer. Af sommerfugle findes bl.a. den
hvide og den sorte admiral i Halskov Vænge. I skovlysningerne kan man træffe sommerfugle, svirrefluer mv. på blomstrende
stauder, bl,a. den rødlistede smuk løgsvirreflue.
I skovens stendiger vokser et enkelt sted den fredede nordisk radeløv. Den lille grågrønne bregne danner tuer og er meget
sjælden i Danmark. Planten vokser kun i klippesprækker og i stendiger. Den tilhører samme familie som stueplanten
fugleredebregne.
Udvalgte særligt truede arter
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Kort over ny anden biodiversitetsskov i Halskov Vænge

