
Ladegård Eng (skov nr. 218) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Ladegård Eng ligger 10 km vest for Haderslev mellem Hammelev og Vojens. Skovens 
sammensætning pr. 1/1-2004 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort:  
 

Bøg Søer m.v. Eng Mose Slette I alt 
0,3 0,4 0,4 9,0 0,6 10,8 
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Luftfoto med skovkort indlagt                                                                                                 DDO©, COWI 
 
Dette statsejede område udgør en del af mosen Ladegård Eng og er opkøbt i flere omgange. 
 

Biologi 
Arealets § 3-beskyttede naturområder udgøres af følgende naturtyper: 
 
Mose 9,0 ha 
Eng 0,4 ha 
Vandløb 0,4 ha (ca. 1000 m) 
I alt  9,8 ha 



 
De samlede områder med særligt beskyttet natur svarer til 90,7% af arealet. Gennemgang af de 
enkelte naturområder findes i bilag 3. 
 
Vadsbæk løber i områdets sydøstlige del, og Jernhyt Bæk løber øst på til Stevning Dam. Via den 
centrale del af arealet løber en § 3-beskyttet kanal ud i Vadsbæk. Nord fra tilløber Dybdal Bæk. 
 

Geologi og jordbund 
Området er lavtliggende tørvejord. 
 

Kulturmiljø 
Der er ingen fortidsminder på arealet. 
 

Friluftsliv 
Arealet ligger isoleret i Ladegård Eng og bruges kun af jægere. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Ladegård Eng er udlagt som Vandmiljøplan II-område og naturområde. Vadsbæk og Dybdal Bæk 
har status som gyde-og yngelopvækstområder for laksefisk. 
 

Internationale beskyttelsesområder 
Ladegård Eng indgår i EF-habitatområde nr. 81 (Pamhule Skov og Stevning Dam) og EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 59. 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er hvepsevåge, rød glente og isfugl – alle som 
ynglende. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er forekomst af stor vandsalamander samt af følgende 
naturtyper (hvoraf de to førstnævnte tillægges særlig betydning): 
− Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 
− Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0) 
− Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund (9160) 
− Bøgeskove på muldbund (9130) 
− Bøgeskove på morbund med kristtorn (9120) 
− Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150) 
− Vandløb med vandplanter (3260) 
− Rigkær (7230) 
 



Fredninger og vildtreservater 
Ladegård Eng er ikke fredet. 
 

Naturskovsudpegninger 
Ingen 
 

Jagt 
Jagten er lejet ud. 
 

Fiskeri 
Intet. 
 
 

Målsætninger 
 
Driftens hovedformål er naturbeskyttelse. Såfremt der udbydes arealer til salg i Ladegård Enge, 
erhverves disse i det omfang, det i øvrigt er muligt. Opkøb sker med det formål at bidrage til 
naturgenopretningsprojektet Ladegård Eng, som Sønderjyllands Amt forsøger at gennemføre. 
En gunstig bevaringsstatus søges fastholdt, genoprettet eller opnået for udpegningsgrundlagets arter 
og naturtyper i dette Natura2000-område. 
 
Friluftsliv: 
Friluftstiltag afventer en gennemførelse af naturgenopretningsprojektet. Jagten skal fortsat lejes ud, 
til projektet påbegyndes. 
 
Køb og salg: 
Se under Naturpleje. 
 
  

Forskrifter 

Naturplejeplan 
Den  igangværende græsning videreføres. Distriktet vil om muligt lade vandstanden hæve (deltage 
med sine arealer i amtets Vandmiljøplan II-/naturgenopretningsprojekt). I øvrigt planlægges ingen 
plejetiltag. 
 

Planer for friluftslivet 
Bortset fra afmærkning i h.t. Skov- og Naturstyrelsens skilteprogram iværksættes ingen tiltag, da 
eventuelle anlæg vil skulle fjernes ved gennemførelse af naturgenopretningsprojektet.  
 
 



Konsekvenser 
Disse vil afhænge af naturgenopretningsprojektets gennemførelse. I givet fald vil naturarealerne 
blive mere vandpåvirkede, og arealerne vil med tiden få et større naturindhold. 
 


