
Elkær Dambrug (skov nr. 209) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Elkær Dambrug ligger 8 km vest for Haderslev. 
Skovens sammensætning pr. 1/1-2004 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort:  
 

Søer m.v. Overdrev Krat I alt 
0,2 3,7 0,8 4,6 
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Selve dambruget blev nedlagt efter distriktets overtagelse sidst i 1970-erne. 
 

Biologi 
Elkær Dambrugs § 3-beskyttede naturområder udgøres af følgende naturtyper: 
Overdrev 3,7 ha 
Vandløb  0,2 ha (ca. 600 m af Dybdalsbæk) 
I alt  3,9 ha 
 
Områderne med særligt beskyttet natur udgør 84,8% af arealet. 
 
Den områdevise gennemgang findes i bilag 3. 



 
Overdrevet afgræsses. Et buskads af slåen er frahegnet. 
 

Geologi og jordbund 
Landskabet er kuperet på begge sider af Dybdal Bæk, som løber gennem området. 
Jordbunden er lerblandet sandjord. 
 

Kulturmiljø 
Der er ingen fortidsminder på arealet. 
 

Friluftsliv 
Der er etableret p-plads samt overgang til græsningsarealet. 
Gennem området løber en af Sønderjyllands amts tunneldalstier. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Elkær Dambrug er udlagt i område med naturinteresser og værdifulde landskaber. Derover ligger 
det i nitratfølsomt område og i indvindingsområde til almene vandværker. 
 

Internationale beskyttelsesområder 
Ingen 
 

Fredninger og vildtreservater 
Ingen 
 

Naturskovsudpegninger 
Elkær Dambrug er ikke omfattet af naturskovsstrategien. 
 

Jagt 
Jagten på arealet er lejet ud. 
 

Fiskeri 
Der er ingen fiskevande. 
 
 

Målsætninger 
 
De naturhistoriske interessers varetagelse er hovedmålet. 



 
Friluftsliv: 
Publikums mulighed for at opleve overdrevet skal forbedres. 
 
Naturpleje: 
Elkær Dambrug skal bevares som overdrev. Krattet vest for vejen Tyras Hul skal ligge i fri 
succession. 
 
Køb og salg: 
Intet at bemærke. 
 
  

Forskrifter 

Naturplejeplan 
Elkær Dambrug skal fortsat afgræsses. 
 

Planer for friluftslivet 
P-pladsen forbedres, og tunneldalstien gennem arealet plejes. Arealet afmærkes i overensstemmelse 
med Skov- og Naturstyrelsens skilteprogram. En primitiv overnatningsplads anlægges bag p-
pladsen. 
 
 

Konsekvenser 
Planperiodens ændringer forventes alene at bestå i forbedring af tilgængeligheden for publikum. De 
naturmæssige værdier bevares. 
 


