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OPLEV VILDERE SKOV  
I den lerede og fugtige jord i Frejlev Skov 
trives træer som eg, ask, avnbøg, lind og 
elm. Nogle af disse træarter er ikke læn-
gere så almindelige i de danske skove. 
Men de trives stadig i Frejlev Skov. Med 
tiden skal Naturfondens dele af skoven 
udvikle sig til en endnu mere varieret 
og naturlig skov, også med buske som 
hassel, tjørn og kvalkved. En naturlig, 
varieret skov med mange gamle træer og 
meget dødt ved er vigtig for de dyr- og 
planter, som findes i de danske løvskove.

SE DE MANGE GRAVHØJE
Frejlev Skov er berømt for sine mange 
gravhøje. I hele skoven findes der nemlig 
over 100 gravhøje fra sten- og bronzeal-
deren. På Naturfondens areal ligger også 
nogle af de mest markante gravhøje.  
Den ene er kendt under navnet ”Sidenius 
jættestue,” opkaldt efter den daværende 
købmand Sidenius fra Nykøbing. Han 
udgravede og restaurerede højen i 1923  
i samarbejde med Nationalmuseet.

SJÆLDEN BLÅ ANEMONE 
I Frejlev Skov kan man være heldig at se 
den blå anemone om foråret. Den vok-
ser, hvor jorden er kalkholdig eller leret 
som i Frejlev Skov. Den blå anemone er 
en af de tidligste blomster i skovbunden 
i foråret. Den blå anemones frugt er en 
lille nød med et lille olielegeme på. Det 
kan myrerne godt lide, så de sørger for 
at sprede nye planter. Blå anemone er 
forholdsvis sjælden, så lad den gerne stå 
frem for at plukke den.

NYD VANDET PÅ STRANDENGEN   
Mange steder vokser skoven helt ud 
til vandet, men en række steder kan 
du nyde de flotte strandenge ned mod 
Guldborgsund og udsigten til Falster. På 
strandengen kan du finde sjældne plan-
ter som sanikel og læge-stokrose. Der er 
også et rigt fugleliv med mulighed for at 
opleve svaner, gæs, ænder, lappedykkere 
og skalleslugere. Havørnen er i området, 
så den kan man også være heldig at se.
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