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NOTAT OM NATUR OG  
FORSLAG TIL NATURFORBEDRENDE TILTAG I BØTØ PLANTAGE  

 

 

Indledning 

Følgende notat er en kort fremstilling af de interessante arter og naturty-

per, som allerede forekommer, eller som kunne tænkes at ville indfinde 

sig i den nordlige del af Bøtø Plantage. Der er ligeledes forslag til natur-

pleje, der vil gavne disse arter og naturtyper. 

 

 
Sort Ildfugl hun og han. Den eneste kendte ynglelokalitet for Sort Ildfugl i Danmark er på de 

lysåbne arealer i og omkring den nordlige del af Bøtø Plantage. Foto Thomas W. Johansen. 

 

 

 

 

 



 

SIDE 2/23 Kort over området 

Den nordlige del af Bøtø Plantage (kort 1) udgør ca. 150 ha og er placeret 

lige syd for det store sommerhusområde Marielyst på det sydlige Falster 

(kort 2). 

 

 
Kort 1. Den nordlige del af Bøtø Plantage udgør ca. 150 ha. 

 

 

 
Kort 2. Plantagens placering på det sydlige Falster.



 

SIDE 3/23 Landskabet på Sydfalster 

Sydfalster omfatter den lange smalle tange af Falster, der strækker sig fra 

Nykøbing Falster i nord til Gedser i syd. Landskabet på Sydfalster kan 

groft opdeles i tre elementer. Langs hele vestkysten ligger en smal bue-

formet bakke, som er resterne af istidslinien. De centrale dele udgøres af 

det tidligere Bøtø Nor, som var et stort fladt ca. 2.000 ha stort strandsø- 

og strandengsområde (kort 3). Hele østkysten har været et langstrakt 

klitlandskab, hvor der har været enkelte udløb ud i Østersøen fra Bøtø 

Nor. Den voldsomme stormflod i 1872 blev starten på en effektiv sikring 

og udnyttelse af de lavtliggende arealer i noret. Et godt 20 km langt dige 

blev etableret fra Elkenøre i nord til omkring Gedser Odde. Indenfor diget 

blev der anlagt et netværk af kanaler og pumpestationer, som bevirkede, 

at man kunne udnytte jorden til landbrugsland.  

 
 

Kort 3. Bøtø Nor. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort tegnet 1776. 

 

 

Indenfor den nordlige del af diget findes en 10 km strækning tæt bebyg-

get af sommerhuse. Syd for sommerhusområdet ligger Bøtø Plantage helt 

frem til diget. Skovbevoksningen samt dens krat har medført, at digegra-

vene indenfor diget i dag stort set er helt tilgroede eller udtørrede om 

sommeren.   



 

SIDE 4/23 

 
Digegravene. 

 

På arealet mellem skoven og kysten ligger det brede klitlandskab, som 

botanisk er særdeles værdifuldt. Klitterne og diget er bevokset af enkelte 

buske, men har karakter af overdrev. Klitten og diget fremstår som et 

ugødsket og usprøjtet naturområde, og det bevirker, at her findes en ene-

stående blomsterflora og insektfauna. Diget er kendt for sin specielle 

sommerfuglefauna, og folk kommer langvejs fra for at studere den. Area-

let fra skovkanten og ud til havet administreres af Digelauget ift. de kyst-

beskyttelsesmæssige interesser.  

 

Et mindre areal på 173 ha – i dag populært kaldet Bøtø Nor blev i 1971 

udlagt som naturreservat. Bøtø Nor er et vådområde med enge, rørskov 

og småsøer. Vandstanden bliver holdt kunstig højere i reservatet end på 

de omkringliggende arealer. Det fredede areal ligger op til matrikelgræn-

sen i den nordlige del af Bøtø Plantage (kort 4). Hele Bøtø Nor er udlagt 

som vildtreservat, og administreres af Staten. Staten ejer ligeledes parke-

ringspladsen og hundeskoven, som grænser op til den nordlige del af Bøtø 

Plantage. 
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Kort 4. Placeringen af det fredede areal (rød ternet) i den nordlige del af Bøtø Plantage.  

 

 

En mindre del af Bøtø Plantage (kort 5) er en del af Natura 2000-område 

nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand. Natura 2000-området i Bøtø Plantage omfatter EF-

Habitatområde nr. 152 samt EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 82. Staten 

har stadig ikke afsluttet kortlægningen af alle habitatnaturtyper i den 

nordlige del af Bøtø Plantage. De habitatnaturtyper der er omfattet af ud-

pegningsgrundlaget er bl.a. Bøg på mor (9110) og *Elle- og askeskov 

(91EO). For fuglebeskyttelsesområdet er bl.a. Trane på udpegningsgrund-

laget. 

 

 
Kort 5. Placeringen af Natura 2000-område 173 ( røde pletter), ift. den nordlige del af Bøtø 

Plantage.  

 



 

SIDE 6/23 Bøtø Plantage – botaniske interesser 

Bøtø Plantage er den eneste større skov på det sydlige Falster. Man påbe-

gyndte plantningen af plantagen omkring 1880. De ældste af fyrretræerne 

er derfor lidt over 100 år gamle. Jordbunden er let samt sandet, og plan-

tagen består derfor overvejende af nåletræer. Skovfyr er den karakteristi-

ske træart, og ligesom nåletræer er de alle dominerende i området. For at 

finde tilsvarende skove i Danmark skal vi til plantagerne i Vestjylland eller 

på Nordsjællands kyster. 

 

Det at plantagen har andre karakterarter, end resten af muldskovene på 

Lolland og Falster, betyder ligeledes, at svampefloraen er meget speciel i 

forhold til, hvad vi finder i resten af området. Mange af de svampearter 

man finder her, skal man helt til fyrreplantagerne i Sønderjylland eller 

Nordsjælland for at finde. Arterne er derfor 

lokal og regional sjældne. 

 

Plantesamfundet i plantagen bærer præg 

af, at det er sandbund. De arter, som fin-

des her, er typiske for fyrre- og nåleskove, 

men er så til gengæld sjældne i regionen, 

pga. der ikke findes tilsvarende skove. 

 

Der er flere kendte fund af sjældne planter 

fra området. Fx har der tidligere være fund 

af de sjældne arter Enkelt- og Stilkmåne-

rude samt flere arter af Ulvefod, men de 

vurderes alle, at være forsvundet. Til gen-

gæld findes der stadig flere små bestande 

af den sjældne samt fredede Kongebregne 

(kort 6) i området ved digegravene. Lige-

som der skal være en lille bestand af den 

sjældne Kambregne – eneste fund på Lol-

land Falster. Der findes en lille bestand af 

Blåbær bl.a. lige syd for søen Fårevasken. 

Denne bestand af Blåbær er så vidt vides, 

den eneste kendte på Falster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 6. Fund af Kongebregne (Guldborgsund Kommune GIS). 
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Kongebregne.  

 

Det nordvestlige hjørne af plantagen rummer en mindre ellesump. Områ-

det bærer præg af, at det tidligere har været mere vådt, da der er mange 

udgåede træer. I den nordlige del af ellesumpen er der en mindre forhøj-

ning, hvor der findes en lille tæt bestand af Hedelyng. I det centrale om-

råde findes tillige en fin mindre birkesump. 

   

Forslag til naturvenlig pleje 

Det er meget væsentligt at bibeholde plantagens særpræg med sine nor-

diske skovislæt med blandede beplantninger af fyr og birk iblandet lidt 

sumpskov. Det vurderes, at hvis der etableres enkelte områder med urørt 

skov, vil det tilgodese de underskovsarter og svampearter, som man ikke 

normalt ser i denne region af landet.  

 

Ligeledes vurderes det, at hvis man laver nogle arealer mere lysåbne, vil 

det tilgodese arter som f.eks. Hedelyng, Blåbær, Kambregne og Ulvefod, 

der alle er enten sjældne eller usædvanlige i denne region af landet.  
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Blåbær. 

 

Sumpskoven i det nordvestlige hjørne bærer præg af, at vandstanden er 

sænket. Det anbefales derfor, at der gøres tiltag for at sikre en forhøjet 

vandstand i dette område, så den specielle birke- og ellesump kan beva-

res. Flere af de sjældne arter, som Kongebregne, Kambregne, Ulvefod 

mv. har ligeledes brug for forhøjet vandstand, for at trives. 

 

 
Sumpskoven. 
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Fugle 

 

Bøtø Plantage og dets nærområde er bemærkelsesværdig både i forhold 

til trækkende, rastende og ynglende fugle. 

 

I forhold til trækkende fugle så virker halvøen som en tragt, hvor fuglene 

ledes ud ned til Gedser. Angsten for at trække over vand, ses tydeligt, når 

man på en efterårsdag i gunstige vejforhold ser flere tusinder af finker, 

siskner, pibere mv. som følger kysten og trækker af sted over plantagen i 

store flokke.  

 

Angsten for vand ses også hos rovfugle, som ligeledes følger kystlinien 

mod Gedser. Bøtø Plantage og dets nærområde har i mange år været 

kendt for at rumme mange rastende rovfugle på deres vandring mod det 

sydlige Europa eller Nordafrika. De store lysninger med topkappede nåle-

træer eller enkeltstående træer er en af de væsentligste årsager til, at der 

bliver set mange forskellige arter. Bl.a. husede engene i den vestlige del 

af plantagen et år en Kejserørn i et par dage, og der var hundredvis af or-

nitologer, der valfartede til området for at se denne sjældne ørn, som der 

normalt kun bliver set en til to gange om året i Danmark og da kun af 

nogle enkelte ornitologer.  

 

Ynglefuglene er et helt kapitel for sig selv. Pga. plantagens meget speciel-

le sammensætning af træer med sit nordiske islæt af fyr og birk, findes 

der ynglefugle her, som man ellers kun finder i tilsvarende naturtyper 

som f.eks. i plantagerne i det sydlige Jylland eller i Nordsjælland. Områ-

det har et kæmpe potentiale som en god stabil ynglelokalitet for flere 

sjældne arter af fugle. Det skyldes primært plantagens beliggenhed, som 

det sydligste punkt, men også den enestående sammensætning af fyr, 

birk samt sumpskov, som ikke findes andre steder på Lolland-Falster, Fyn 

og Sydsjælland. Nogle af fuglearterne yngler her allerede i et mindre an-

tal, mens andre skal man hjælpe lidt på vej, for at bestanden kan blive 

større, eller at sikre sig at den har muligheder for at etablere sig. 

 

Forslag til naturforbedringer i forhold til ynglende fugle 

Følgende arter som er fremhævet nedenfor, er arter, som enten allerede 

er tilstede, eller arter som forventes, ved lidt forbedrende naturpleje at 

ville kunne indfinde sig i området. 

 

 



 

SIDE 10/23 Rødtoppet Fuglekonge foretrækker blandede lysåbne bevoksninger 

med gamle såvel som nye nåletræer. Det er en sydlig art med sin nord-

vestlige udbredelse i Danmark. Der findes to stabile ynglebestande i 

Danmark, en i plantagerne i Sønderjylland og en mindre i Bøtø Plantage. 

Det vurderes, at der er 10-30 ynglepar i Danmark. Den Rødtoppet Fug-

lekonge er ikke en særlig 

synlig ynglefugl, så det er 

uvist, hvor mange par der er, 

men ornitologer valfarter år-

ligt til området lige syd for 

parkeringspladsen i den 

nordlige del af Bøtø Plantage, 

hvor man regelmæssigt igen-

igennem flere år har hørt den 

synge. Det vurderes, at yng-

lebestanden af denne sjæld-

ne ynglefugl kan sikres ved 

at udlægge det nordlige om-

råde langs digegravene som 

urørt naturskov (kort 7). Det 

vurderes tillige, at ved at 

 

Rødtoppet Fuglekonge. Foto Thomas W. Johansen. 

 

lægge skoven ud som urørt, at skoven over tid fortsat vil fremstår som en 

blandet skov, med gamle såvel som unge træer af birk og fyrretræer, som 

er den helt ideelle ynglelokalitet for arten. 

 

 

 
Kort 7. Arealet hvor den Rødtoppet Fuglekonge yngler, og som forslås at dele eller hele om-

rådet udlægges til urørt skov. 
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Både Vendehals og Perleugle er arter, som er afhængig af gode forekom-

ster af naturlige træhuller gerne spættehuller helst fra Sortspætte. Sort-

spætten findes endnu ikke på Lolland Falster, og der er derfor brug for 

hjælp i form af opsætning af redekasser.  

 

 
Vendehals. Foto Thomas W. Johansen. 

 

 

Lejlighedsvis er der observeret ynglende Vendehals fra den østlige del af 

plantagen ud mod diget. Det anbefales at opsætte redekasser til Vende-

halse langs med tørvegravene ud mod diget, ligesom ud mod de skovenge 

der allerede er eller som planlægges at blive etableret. Vendehalse foura-

gerer primært på lysåbne arealer, hvor de lever af myrer. Vendehals er en 

sjælden ynglefugl i Danmark, i 2009 vurderes det, at der kun var 30-35 

ynglepar. 

 

 

Danmark ligger på grænsen af Perleuglens nordvestlige udbredelsesom-

råde. I flere år har man kendt til en bestand på Bornholm, hvor de findes i 

fyrreskove, og hvor de yngler i forladte Sortspættehuller. Da der ikke er 

Sortspætter på Lolland Falster, kan denne art tilgodeses ved at opsætte 

fuglekasser. Regelmæssigt ses det, at der kommer invasion af de nordiske 

uglearter. Det vurderes, at bestanden på Bornholm er etableret efter en 

invasion i 70erne. Omvendt kan den muligvis også have været der i læn-

gere tid, da uglerne er ret sky og meget tavse. Der blev under den sidste 

invasion af Perleugle i 2008 registreret en syngende fugl i Bøtø Plantage. 

På den baggrund vurderes det, som særdeles sandsynligt, at en bestand 

ville kunne etablere sig i dette område, hvis der er ynglefaciliteter til rå-

dighed. Særligt når deres ynglebiotop er de nordiske skove med 



 

SIDE 12/23 blandskove af nåleskove med indslag af fyrre og birkeskov med lysninger 

– som man ser det i Bøtø Plantage. Perleugle er en meget sjælden yngle-

fugl i Danmark, og i 2009 vurderes det, at der har været mindst tre 

ynglepar.  

 

 

 

Perleugle. Foto Thomas W. Johansen. 

 

 

 

Igennem de sidste to somre er der blevet observeret gamle fugle af Lær-

kefalk i lysningerne i Bøtø Plantage. Dette kunne tyde på, at arten enten 

muligvis yngler i området, eller at det er sene træk- eller strejfgæster. I 

2009 vurderes, det der ynglede 13-15 par i Danmark. Lærkefalks optima-

le ynglebiotop består af ældre, lysåbne nåle- eller løvskov kombineret 

med åbne udyrkede enge og insektrige vådområder. Der skal være en god 

forekomst af guldsmede og andre store insekter tilstede, som er et vigtigt 

fødeemne for ungerne. Bøtø Plantage virker som et oplagt ynglested for 

denne sjældne rovfugl, og etablering af et større eller flere mindre over-

drev i plantagen med flere søer vil gavne mulighederne for denne art som 

ynglefugl. 

 



 

SIDE 13/23 En af de større sjældne rovfugle den Røde Glente er tilbage i 1990erne 

registreret som mulig ynglefugl i Bøtø Plantage. Arten er knyttet til åbne 

landskaber med spredte skove og lunde, hvor den gerne genbruger en 

gammel rovfuglerede. Fødesøgningen foregår udelukkende i det åbne 

land. Arten har igennem en årrække været fraværende som ynglefugl på 

Lolland og Falster. Det vurderes, at Bøtø Plantage med sine småskove og 

adgang til åbne vidder, vil være et udmærket yngleområde for denne 

sjældne rovfugl.  

 

 
Rød Glente. Foto Thomas W. Johansen. 

 

 

Natravnens sang høres en times tid efter solnedgang, og det lyder som 

en rumlen af en fjern knallert. Dens foretrukne ynglebiotop er fyrreskov 

på sandbund. Det er vigtigt, at skovene er åbne med lysninger, fordi det 

er her særlig mange af de nataktive insekter findes, som natravnen lever 

af. Det kan ikke udelukkes, at Natravnen allerede yngler i Bøtø Plantage, 

da de åbne lysninger er optimale ynglesteder for den. Ellers vurderes det, 

at en åbning af plantagen med flere lysninger vil gavne yngleforholdene 

for denne sjældne art. Natravn er relativ almindelig i plantagerne i Nord-

sjælland og i Vestjylland. Det blev vurderet, at der tilbage i halvfemserne 

var omkring 500 ynglepar i Danmark. 

 

 



 

SIDE 14/23 Trane er igennem flere år set regelmæssigt oversomrende i Bøtø. I særli-

ge vindretninger ser man større antal af trækkende Traner passere over 

Bøtø både forår og efteråret. Tranen er registreret på den danske rødliste 

som sjælden. Både i 2007 og 2008 er den blevet konstateret ynglende 

med observationer af hhv. en og to dununger i Bøtø.  

 

 
Trane. Foto Thomas W. Johansen. 

 

 

Tranen yngler i åbne uforstyrrede tilgroede skovmoser, hvor reden lægges 

på et beskyttet sted omgivet af vand. Tranen har på sit ynglested behov 

for en høj forårsvandstand, der helst skal holde sig frem til æggenes 

klækning. Ynglesuccesen er højest i år, hvor der er høj vandstand i mo-

serne. En vandstand på 30-50 cm omkring reden synes at være ideel. Det 

anbefales derfor, at den vestlige del af Bøtø Plantage med sin helt unikke 

sumpskov med en blanding af elle- og birkesump (kort 8) gøres meget 

vådere. Det anbefales at lukke dræn, og at regulere på den pumpe som 

afvander området, eller evt. lave en ringkanal for at holde de centrale de-

le fugtigere. Ved at have dybere vand omkring reden vurderes det, at 

predation fra ræv blive vanskeligere. Det er derfor også nødvendigt, at 

der sættes hårdere ind mod rævene i området, hvis der skal sikres yng-

lende traner. 
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Kort 8. Området med elle- og birkesump udgør ca. 9,7 ha 

 

 

 

Pattedyr - flagermus 

Ligesom Falster fremstår som en tragt for trækkende sommerfugle og 

fugle, så må det formodes, at Falsters udformning også har en betydning 

som ledelinie for trækkende flagermus. Det vurderes, at der årligt trækker 

tusinder af flagermus gennem Bøtø Plantage på deres vandring mod var-

mere overvintringssteder. Det er aldrig blevet undersøgt i detaljer, men i 

forbindelse med en atlaskortlægning af flagermus, er der opnået kend-

skab til følgende arter fra det sydlige Falster: Troldflagermus, Dværgfla-

germus, Pipistrelflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus og Langøret 

Flagermus. 

 

Forslag til naturforbedrende tiltag 

En sikring af større gamle træer med deres hulrum og huller vil være helt 

essentielt for at sikre yngle- og overvintringssteder for flagermus. Der er 

observeret flere arter af ynglende flagermus i området. Det anbefales der-

for, at mærke flere af de større træer der findes i området til flager-

mustræer – dvs. til naturlig forfald med mulighed for, at der vil komme 

hulrum og hermed gode yngle- og overvintringshuller for arterne. 

 

 

Dagsommerfugle 

Det er velkendt, at en stor del af fuglene foretager træk over lange af-

stande. Færre er klar over, at sommerfugle og andre insekter også fore-

tager træk på op til flere tusinde kilometer. Sommerfuglenes træk adskil-

ler sig temmelig meget fra fuglenes, idet de individer, der trækker ud, ik-

ke vender tilbage, men blot lægger æg og dør. Der er flere arter af deci-

deret træksommerfugle, som regelmæssigt kommer til Danmark. Der er 



 

SIDE 16/23 en glidende overgang fra deciderede træksommerfugle, til arter der van-

drer over korte distancer, arter der lejlighedsvis vandrer og arter der 

strejfer omkring. Strejfere vandrer sjældent mere end 100 km. Visse arter 

foretager lejlighedsvise vandringer væk fra deres faste yngleområder, 

hvorved de kan nå frem til Danmark. Det er ofte usædvanlige vejrforhold, 

der tilsyneladende kan provokere dem til at trække langt. 

 

Særligt i varme forsomre kan der ses store flokke af trækkende sommer-

fugle langs Falsters østkyst. Det, at kysten er bemærkelsesværdig for de 

trækkende sommerfugle, skyldes bl.a., at det er et af Danmarks sydligste 

punkter, sommerfuglene trækker helst langs kysten, samt at sammen-

sætningen af vilde planter gør området til en af landets bedste sommer-

fuglelokaliteter. Når nye arter af sommerfugle bliver opdaget i Danmark, 

sker det oftest på Falster og Lolland, da de jo er vores sydligste punkter. 

Det skal også tages i mente, at de fleste sommerfugle er varmekrævende 

tørbundsarter, der især forekommer på heder, overdrev og brakmarker 

med mange blomster. Derfor er Bøtø Plantage og diget langs Falster øst-

kyst også i sig selv en unik sommerfuglelokalitet. På enkelte dag i som-

merhalvåret kan man se omkring 40 forskellige arter af sommerfugle på 

og omkring diget. Det vurderes, at der er mindre end en håndfuld som-

merfuglelokaliteter i hele Danmark, der kan bryste sig af den samme arts-

rigdom. De fleste af disse arter vurderes ligeledes, at kunne findes inde i 

lysningerne i plantagen. 

 

 

 
Violet Perlemorsommerfugl. Foto Thomas W. Johansen. 

 

Det varmere klima har allerede sat sine spor, idet flere varmekrævende 

insekter så som guldsmede og sommerfugle i de sidste 10 år er begyndt 

at brede sig mere mod nord. Det er særligt de varmere somre, der lokker 

insekter, som normalt findes på mere sydlige himmelstrøg op til os.  Et 

eksempel er Stedmoder Perlemorsommerfugl eller Violet Perlemor-

sommerfugl  Boloria dia  som i  sommeren 2003 for første gang blev set 

i Danmark, og det var også første gang i Skandinavien (Fennoskandia) – 
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dre bestand på diget, og det vurderes, at der har været mere end 300 ek-

semplarer af arten til stede. Den blev set regelmæssigt med større fore-

komster i årene derefter. I 2006 og 2007 blev der kun set enkelte eksem-

plarer. Om det er en lidt køligere forsommer i 2006, der har slået bestan-

den ud, må stå hen i det uvisse. Violet Perlemorsommerfugl blev forgæ-

ves eftersøgt i sommeren 2008 uden resultat, men derfor kan enkelte in-

divider godt have overlevet.  

 

Et andet eksempel er Sort Ildfugl Lycaena tityrus hvis eneste kendte nu-

værende yngleområde i Danmark, er på det Østfalsterskedige samt på 

skovengene i Bøtø Plantage. Området i Bøtø rummer så vidt vides den 

nordligste kendte bestand af arten. Sort Ildfugl er blevet registreret re-

gelmæssigt i området siden 2004, og endda som det eneste sted i landet. 

Deres foretrukne levested er varme ugødskede overdrev, og de er afhæn-

gig af Almindelig Syre Rumex acetosa og Rødknæ Rumex acetocella som 

foderplante til larverne. Det vurderes derfor, at både diget og plantagen 

samt de braklagte arealer op til plantagen, er særdeles værdifulde yngle-

områder og deres fortsatte drift vil være en væsentlig faktor for om denne 

art får ordentligt fodfæste i Danmark. 

 

Et andet eksempel på en art, som har forsøgt at indvandre via Bøtø, er 

Violet Ildfugl Lycaena alciphron. Den er kun kendt i to eksemplarer fra 

1939 fra diget ved Bøtø, og dens fortrukne levesteder er ugødskede 

græsarealer især skovlysninger langs skovbryn. Den har ligeledes Rumex 

arter som foderplanter.   

 

Forslag til sommerfuglevenlig pleje 

Dagsommerfugle er solelskende arter, der kræver lys, læ samt ugødskede 

enge og overdrev. 

 

Mange arter er knyttet til skovlysninger og skovbryn, men de har fået det 

svært, da skovene har ændret karakter gennem de sidste hundrede år. 

Tidligere var der masser af lysninger i skovene, men fugtige lysninger er i 

udstrakt grad blevet drænet og tilplantet, og små skovenge er ligeledes 

blevet tilplantet eller gødet, så de nu er uden værdi for dagsommerfugle. 

Fire af otte arter, der nu er uddøde i Danmark, var knyttet til skovlysnin-

ger, og en stor del af de arter, der er i størst tilbagegang, holder ligeledes 

til i skovlysninger. 

 

Det vurderes, at der er to betingelser, som skal være til stede, for at sikre 

overlevelse af de danske sommerfugle: det er klimaet og en naturvenlig 

pleje. 

 

Det er særlig de nye arter, som kommer til landet, der kan udryddes af 

klimaet – hvis f.eks. det bliver en våd og kold sommer på det tidspunkt, 

hvor de flyver. Klimaet kan vi desværre ikke gøre noget ved, men til gen-

gæld kan vi sikre en mere sommerfuglevenlig pleje. 

 

Det vurderes, at flere arter af sommerfugle vil kunne genindvandre fra 

Polen og Nordtyskland, hvis der bliver genskabt større, ekstensive drevne 

overdrev og enge i landets sydlige egne. Men det er naturligvis afhængig 
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sidste år set omkring 40 arter af sommerfugle. Hvilket i sig selv er særde-

les bemærkelsesværdigt, da de få lokaliteter der er set flest sommerfug-

learter i Danmark på ligger lige omkring 40-50 arter. De fleste af vore 

danske sommerfugle er udryddelsestruet, og derfor rødlistet, de er i vold-

som tilbagegang, og findes kun på uspolerede overdrev uden brug af 

sprøjtemidler og skånsom naturpleje. Derfor er de lysåbne enge i Bøtø 

Plantage og det Østfalskerske dige særdeles enestående for en fremtidig 

sikring af den danske sommerfuglebestand. 

 

Det forslås derfor, at der etableres et større eller flere små overdrevslig-

nende område i den midterste del af Bøtø Plantage (kort 9). Arealet er i 

dag bevokset primært med Sitkagran. Hvis arealet bliver ryddet, vil der 

være mulighed for at kunne genskabe et istidslignende slettelandskab 

med fugtigbund, lidt birk, skovfyr og med tiden, vurderes det, at der vil 

komme mere lyng og blåbær. Etablering af et par skovsøer vil tillige kun-

ne berige biodiversiteten i området.  

 

 
Kort 9. Det centrale område af plantagen med Sitka og Rødgran udgør ca. 31 ha. 

 

Det er dog væsentligt for sommerfuglene, at der er lægivende foranstalt-

ninger. Så den afgræsning der skal etableres, skal være med et meget let 

tryk, da sommerfugle gerne vil have højstaudebede, dvs. blomsterplan-

terne, urterne og græsserne skal have lov til at blive meter høje, ligesom 

der gerne må være lidt opvækst af løvfældende træer hist og pist. 

 

På flere skovenge kunne ekstensiv afgræsning være den bedste plejeform 

ift. sommerfugle. Det er meget vigtigt, at skovengene er så store, at 

græsningstrykket om muligt kan reguleres. 
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hvor kun dele af vegetationen periodevis fjernes, inden planterne skyder 

igen. Der vil derfor altid være fourageringsmuligheder for dagsommerfug-

le. Afgræsning er uden tvivl den plejeform, det er sværest at indføre, da 

det kræver dyr i hegning, fremskaffelse af vand og tilsyn. 

 

Alternativ kan man anvende slåning som plejemetode. Den er hurtig, 

kræver lidt mandskab og har stor landskabelig effekt. Det er dog væsent-

ligt, at slåningen sker tidligst i slutningen af august. Hvis der slås tidlige-

re, kan man fjerne fourageringsmulighederne for sommerfuglene og her-

med udslette en hel generation ved for tidlig slåning, da larverne ikke kan 

æde på de døde planter. Ift. vegetationen har det en positiv effekt for den 

botaniske artsrigdom, hvis man fjerner det afslåede materiale. Afhængig 

af de botaniske værdier ift. værdien som sommerfuglebiotop, kan blot de-

le af området eller hele lokaliteten slås hvert andet år. Det er ligeledes 

vigtigt, at der efterlades uslåede bræmmer langs grøfter og skovbryn, 

hvor sommerfuglene kan overvintre i. 

 

Hvis man vælger at lave et større overdrev, vurderes det, at man vil kun-

ne få skabt et areal, som minder meget om det, som vi forestiller os, var 

det oprindelige istidslandskab i Danmark. Baseret på den mere nytæn-

kende tilgang til naturpleje med udsætning af oprindelige arter, vil en ud-

sætning af bison i området være anbefalelsesværdig. Dette er både pga 

områdets særprægede natur, at man vil kunne få et større sammenhæn-

gende område, samt at det vurderes, at der vil være muligheder for støtte 

til etablering af hegn via Miljøministeriet til oprindelige arter. Hvis man ik-

ke udsætter bison, skal man overveje en robust kvægrace som f.eks. Gal-

loway.  

 

Andre insekter 

Af andre insektgrupper der findes i Bøtø Plantage, er det særligt guldsme-

de og natsværmere, som skal fremhæves. Ligesom dagsommerfuglene er 

de afhængig af åbne arealer med læ og ugødskede samt usprøjtede area-

ler. De fleste arter er knyttet til skovlysninger og skovbryn. En af de mere 

specielle guldsmede, der er set i området er Sort Hedelibel. Sort Hedelibel 

findes først og fremmest ved næringsfattige og sure søer, som oftest fin-

des i områder med fyrre- og nåletræer. 

 

Forslag til naturpleje 

Det vurderes, at flere arter af særligt guldsmede vil have bedre betingel-

ser for at etablere nye bestande i landet, hvis der etableres flere vandhul-

ler i området. Det foreslås derfor, at der etableres 3-5 vandhuller af 1-

2.000m² spredt i plantagen i de områder, som det anbefales at lave om til 

overdrev. Det er ret væsentligt for disse vandhuller, at de bliver lysåbne. 
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Fårevasken. 

 

Der er allerede to vandhuller i området (kort 10). For det østlige vandhul, 

Fårevasken er det væsentligt, at området omkring vandhullet gøres lyså-

bent, så insekterne bedre kan fouragere i sollyset. Det samme gør sig 

gældende for det vestlige vandhul, hvor det ligeledes anbefales, at de 

jordvolde som ligger, planeres ud. 

 

Lysåbne overdrev, om det er et større eller flere små vil i særdeleshed 

fremme guldsmedene og natsværmernes forurageringsmuligheder. 

 

 
Kort 10. Placering af de to vandhuller (blå polygon),  hvor det anbefales, at det gøres mere 

lysåbent omkring dem. 
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Der er enkelte tidligere fund af padder i det fredede område i Bøtø Nor. 

Her er fundet både Strandtudse, Grønbroget Tudse og Spidssnuet Frø, li-

gesom en af de få bestande af Løgfrø i kommunen findes her. I forbindel-

se med udarbejdelse af dette notat blev der tillige fundet Skrubtudse og 

Snog. Alle vore padder og krybdyr er fredede, de fleste er tillige omfattet 

af EU's habitatdirektivs bilag IV, hvorunder vi er forpligtiget til at træffe 

alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre bestandene. 

 

Forslag til tiltag 

Det vurderes, at hvis der etableres vandhuller i plantagen, vil det automa-

tisk være en håndstrækning til alle små bestande af padder og krybdyr i 

området. 

 

 
 

Turisme og formidling 

Sydfalster har et kæmpe potentiale med Syddanmarks største sommer-

husområde Marielyst, som grænser op til den nordlige del af plantagen. 

Det vurderes, at der årligt kommer mere end 100.000 besøgende til Mari-

elyst, som skønnes primært at komme pga. de fantastiske sandstrande. 

Naturmæssigt er tilbuddene til de besøgende i sommerhusområdet ret 

begrænset, da sommerhusområdet mod vest er omkranset af landbrugs-

land. Plantagen udgør derfor et væsentligt element for dem til en anderle-

des naturoplevelse end stranden.  

 

Nord for plantagen findes en større parkeringsplads, der ligesom en hun-

deskov der ligger op til parkeringspladsen, drives af Skov- og Naturstyrel-

sen. En af de største cykelruter i regionen, Falster Rundt, løber på den 

nord-syd gående sti gennem plantagen. 
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Forslag til nye tiltag 

Plantagen rummer et stort potentiale for at formidle de specielle kultur- 

og naturhistoriske elementer, som findes i området. 

 

Det foreslås, at der etableres et fugletårn, grænsende op til det fredede 

område (kort 11). Tårnet vil kunne ligge med fyrreskoven i baggrunden, 

og adgangen til tårnet skal være kontrolleret på sti eller board-walks, så 

besøgende holder sig til den afmærket rute. Fra fugletårnet, vil der her-

med komme udsyn ud over den sydlige del af reservatet med mulighed 

for at se traner. Ornitologer har længe manglet udsynet til den sydlige del 

af reservatet, dette vil et tårn med en placering her råde bod på. Et tårn 

med udsyn til åben himmel, vil ligeledes give formidable forhold for at se 

rastende og trækkende rovfugle samt småfugle.  

 

Idet tårnets formål er at give udsyn ud over det fredede område, vil der 

kunne søges om fuld finansiering til opførelse af tårnet og dets adgangs-

veje via ”Støtteordning til friluftsfaciliteter ved fortidsminder og i fredede 

områder”. Ved tårnet vil man ligeledes kunne opstille bord/bænke samt 

opsætte et formidlingsskilt. 

 

 
Kort 11. Stjernen og det brune polygon viser forslag til mulig placering af de to fugletårne. 

Rød tern – fredning, blå polygon – søer. 

 

 

Hvis arealet omkring Fårevasken gøres mere lysåbent, og der kan etable-

res en udsigtskile, vil et fugletårn i dette område være en rigtig god ide 

(kort 11). Her vil der så kunne være udsyn ud over den lille sø, med ud-
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etablerede overdrev og kunne give nogle gode oplevelsesmæssige tiltag i 

form af rastende rovfugle, trækkende småfugle samt fouragerende som-

merfugle og guldsmede. 

 

Det anbefales ligeledes, at en rundtur rundt i plantagen afmærkes med 

stipæle, og at der løbende er informationstavler, som fortæller om den 

spændende natur- og kulturhistorie som området rummer. Her tænkes 

særligt på den specielle flora og fauna, som er tilknyttet fyr og birkeskov, 

det kulturhistoriske med afvanding af Bøtø Nor, resterne af nor udløbene, 

stormfloden, Fårevasken, bygning af diget, p-pladsen (landingsbane fra 

krigen) mv. der er rigtig mange gode historier, som fortjener at blive 

præsenteret. Der vil kunne laves rundture fra 1,5 – 5,6 km i den nordlige 

del af Bøtø Plantage. Disse ture vurderes, at være af tilfredsstillende 

længde for den type besøgende, som forventes typisk at ville besøge det-

te område (gående sommerhusgæster). Det er ret væsentligt, at besø-

gende har mulighed for at gå rundt. Ved at koncentrere færdselen til den 

østlige del, vil den vestlige del blive skånet ift. forstyrrelser for evt. yng-

lende trane og rovfugle.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


