VELKOMMEN TIL
SPORET PRÆSTESKOVEN-SKJØRRINGE-VIRKET SØ
Sporet består af en grøn rute på 5,2 km, en rød rute på 3,4 km og en
blå rute på 2 km. Fra Virkethus starter også en gul rute ”Spor i Falsters
Hjerte” som går til Horreby og Horreby Lyng. Der er gode muligheder
for at kombinere turene med en afstikker til Hannenov Skoven. God tur!
1 PRÆSTESKOVEN
Præsteskoven ejes af Eskilstrup og Ønslev Menighedsråd. Skoven er på
10 ha, og der er offentlig adgang. Parkeringsplads.

6 DEN GAMLE EG
Den gamle eg har en omkreds på 5,2 meter, og er nok over 250 år
gammel. Træet har oplevet salget af jordegods tilhørende Nykøbing Slot
til nye godser og bøndergårde på Falster i slutningen af 1700-tallet. Hvor
der før var hasselskov, er der nu golfbane, og egetræet passer fint ind i
det nye landskab.
7 KØLLEGAARD OG GOLFBANE
Køllegaard har navn efter en tidligere ejer. Nu er her bistro og klublokaler
for Falster Golfklub. Golfbanen blev som den første i landsdelen startet i
1969. Det er ikke tilladt for offentligheden at færdes på golfbanen.

2 BORREMOSEN OG SPAREKASSEEGEN
Tag en lille afstikker ad stien mod syd. Her er udsigt over Borremosens
enge med den smukke ”Sparekasseeg” og over tørvegravene. Borde
og bænke.
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3 PRÆSTESKOVENS TØVEGRAVE
De to søer er opstået efter tørvegravning i årene omkring 1. og 2. verdenskrig, hvor tørven blev anvendt til opvarmning og industri. Det er
tilladt at fiske, men sæt fiskene ud igen. På østsiden af tørvegravene
får træerne lov til at stå til de dør og rådner til glæde for mange insekter,
dyr og svampe.
4 SKOVGRÆSNING I KVINDESKOV
Gennem klaplågen kommer man ind til Kvindeskov, der tilhører Skjørringe Gods. Her græsser kreaturer i skoven og på arealer, hvor der
tidligere var granskov og juletræer. Kreaturerne er af racen Welsh Black.
Det er fredelige dyr. Kvæget går ude hele året, og skal være med at
skabe en varieret natur. Det højeste punkt er et godt sted, at se efter
rovfugle, og om foråret kan man være heldig at høre tranernes kalden.
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5 SKOVHUSET I VESTERSKOV
Det lille hvidkalkede hus er udhuset til et tidligere skovfogedhus. Udenfor findes borde og bænke, og huset kan benyttes ved særlige lejligheder efter aftale med ejeren. Rødt spor fører videre til Borremosen.
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9 TRYGGE SLOT
På den høje knold med godt udkig over landskabet findes svage spor
efter Trygge Slot. Vi ved meget lidt om Trygge Slot, der måske har virket i
sammenhæng med det nærliggende Virket voldanlæg i Hannenov Skov.
10 VIRKETHUS
Virkethus er kommunes ”grønne” forsamlingshus. Herfra starter rød
rute over Listrup Lyng til Skjørringe Lyng og grøn rute til Vesterskoven. Ved Virkethus er der parkeringsplads og WC, og Naturstyrelsen
har indrettet bålpladser og forskellige redskaber til aktiviteter. Herfra
er det også muligt at starte gul rute til Horreby Lyng og Horreby, ruten
Motionsslangen til Nykøbing Falster eller afmærkede ruter i Hannenovskoven.
11 LISTRUP LYNG
Rød rute fører gennem Listrup Lyng, der i daglig tale kaldes Borremosen. Her findes åbne tørvegrave og skiltning, der fortæller om fortidens
guldfund, og om den sjældne Stor Kærguldsmed. Over en spang går rød
rute videre til Skjørringe Lyng på Skjørringe Gods.
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8 VIRKET SØ
Virket Sø er 8 ha og ejes af Bymandslauget i Virket by, der i 1766 købte
søen sammen med deres gårde af Kronen (staten). Søen har en spændende historie med mange gamle stridigheder imellem ejerne. Blå rute
rundt om søen er 2 km lang, og der er etableret en plankesti, så man
kan færdes tørskoet langs bredden. I den sydvestlige ende fører en 15
meter høj trappe ned til søen.

Sporet ligger ca. 7 km nordøst for Nykøbing Falster. Der er parkering
fire steder langs med sporet. Ét af rutens startpunkter er ved Virkethus,
Virketvej 39, 4863 Eskilstrup, 54.827759, 11.955232.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejernes private jorde, de har åbnet sporet
for færdsel til fods. På de private arealer er der kun adgang
fra kl. 6 til solnedgang. Sporet er en delvis trampesti, og
HUND I SNOR
derfor kan årstiden og planterens vækst påvirke passagen.
For at alle kan få en god oplevelse i naturen, er det vigtigt at tage hensyn
til dyr og fugle. Husk derfor:
• Hunde skal føres i snor
• Smid ikke affald i naturen
• Følg de afmærkede stier
• Kvæget må ikke fodres
• Sæt fiskene ud igen i Præsteskovens moser
• På dage, hvor der holdes jagt, kan adgang være forbudt eller begrænset
FOR MERE INFORMATION
Skov- og naturkonsulent Thyge Andersen thyge@skovfogeden.dk

Sporet er etableret i samarbejde med Eskilstrup og Ønslev Menighedsråd, Skjørringe Gods, lodsejer Dan Nygaard Madsen, Virket
Bymandslaug, Foreningen Falsters Hjerte, Friluftsrådet Guldborgsund,
Falsters Golfklub, Naturstyrelsen Storstrøm, Skovskolen Københavns
Universitet og Guldborgsund Kommune.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening,
Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen.
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.
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Tekst: Anita Pedersen og Thyge Andersen
Tegninger: Michael Pedersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet” fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
E-mail: spor@lf.dk
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