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Lokaliteten ligger i Odsherred syd for Annebjerg Skov og Nykøbing Sjælland, hvorfra man 

kan køre med bus ad Egebjergvej, eller man kan benytte parkeringspladser på østlig side 

nær den gule skovridergård Mantzhøj.  Der findes også en lille parkeringsplads på 

skovens vestlige side.   

Ulkerup Skov indeholder en del mindre vandhuller og har et godt stisystem, der dog er 

tilgroet nogle steder.  Inde i skoven lå en landsby i 1700-tallet, da lod beboerne deres 

kvæg græsse på overdrevet.  Her er mange gamle egetræer, og umiddelbart ved siden af 

ligger Ulkerup Overdrev. Skoven drives af Naturstyrelsen, derfor kan man finde kort over 

seværdighederne på denne hjemmeside om lokaliteterne: 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/ulkerup-og-annebjerg-skov 

 

I skovområdet er der registreret 99 arter, hvilket er ganske mange. Der ses flere slags 

drosler, store rovfugle som Rød Glente, Musvåge og Duehøg, og en del sjældne fugle har 

lagt vejen forbi, blandt andet Kongeørn, Ellekrage og Nøddekrige. I 2020 ynglede Havørn, 

så den ventes tilbage fremover.   

Skovens flora, der bærer præg af nærheden til Isefjorden, giver en stor variation af 

levesteder og mange insekter.  For at få en god udsigt til trækkende fugle, kan det være 

rart at stå ved den højt liggende Egebjerg Mølle. Dele af skovens træer er ca. 200 år 

gamle, og et enkelt, Teglværksegen, er op mod 500 år gammel. Navnet stammer fra en 

periode, hvor der var teglværk, som producerede de mange teglsten til Mantzhøj. Det er 

tilladt at færdes næsten alle steder i skoven. 

Hvornår vil det være bedst at besøge Ulkerup Skov? I det tidlige forår er nogle af 

vintergæsterne, Gråsisken og Kærnebider, der stadig. Om sommeren kan man være 

heldig at se Havørn, Vandrefalk og Natugle, Sangdroslen yngler.  Det meste af året 

kommer flokke af gæs og svaner forbi, i foråret yngler Gråstrubet Lappedykker og Lille 

Lappedykker i nogle af vandhullerne. 
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