
Femhøje (skov nr. 208) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Femhøje er beliggende 11 km sydvest for Haderslev. 
Skovens sammensætning pr. 1/1-2004 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort:  
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Biologi 
Arealet ligger hen som slette afgræsset af får. 
 

Geologi og jordbund 
Femhøje ligger på skrænten til en tunneldal i et morænelandskab fra sidste istid med overvejende 
sandbund. I den sydligste del er der smeltevandsgrus. 
 
Femhøje ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde Hoptrupdalen. 
 



Kulturmiljø 
Der er følgende fortidsminder på arealet: 
 
Art  Fredningsnr. Bemærkninger 
Langdysse  3909:6 
Langdysse  3909:7 
Langdysse  3909:8 
Jættestue  3909:9  ”Holmshøj” – landets eneste stordysse 
Runddysse  3909:54 
Høj   3909:56  
 
Derudover en høj samt en langdysse, som begge er ødelagt. 
 

Friluftsliv 
Der er etableret P-plads i sydenden af arealet. Der er overgange til de to græsfolde.  
I den nordligste jættestue (3909:9) kan publikum komme ind i gravkammeret. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Femhøje ligger i område med værdifulde kulturhistoriske elementer med hensyn til fortidsminder 
og i område for værdifulde landskaber. 
 

Internationale beskyttelsesområder 
Ingen. 
 

Fredninger og vildtreservater 
Højene er fredet ved OFN-kendelse af 15/11-1982 - reg.nr. 00592.000. 
 

Naturskovsudpegninger 
Ingen. 
 

Jagt 
Der drives ikke jagt på arealet. 
 
 
 

Målsætninger 
 
Hovedmålet er at bevare og formidle de kulturhistoriske interesser. 
 
Friluftsliv: 



Der skal (også iflg. fredningsformålet) bevares offentlig adgang til arealet. Højene skal endvidere 
formidles for publikum. 
 
Kulturmindepleje: 
Højene er fredede og skal bevares og om nødvendigt restaureres ved forfald. 
 
Køb og salg: 
Arealet imellem de to græsfolde søges erhvervet, hvis muligheden byder sig. 
 
 
  

Forskrifter 

Kulturmindepleje 
Sletterne plejes ved fåregræsning. Slidskader udbedres i nødvendigt omfang. 
De større træer og buske på højene fjernes over tid. 
 

Planer for friluftslivet 
Der skal fortsat sikres adgang til arealet og adgang ind i den østlige høj. Vegetation, som kan sløre 
landskabet/udsigterne, holdes nede. Der opsættes en tavle med fakta om højene. 
 
 

Konsekvenser 
Den nuværende tilstand bevares og værdien for publikum højnes i perioden. 


