
Ørby Hage (skov nr. 112) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Ørby Hage er beliggende 12 km øst for Haderslev, 300 meter fra udmundingen af Haderslev Fjord. 
Ejendommens sammensætning pr. 1/1 – 2004 fremgår af nedenstående tabel og kort: 
 

Krat Slette Andet I alt 
1,3 0,4 0,1 1,8 
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Ejendommen kan betegnes som et støttepunkt for friluftslivet. Den har taget navn efter sin 
beliggenhed på Ørby Hage, som er åbent landbrugsland omgivet af Lillebælt og Haderslev Fjord. På 
ejendommen ligger ”Gøjsels Hus”, der er erhvervet ved arv. 
 

Biologi 
Ørby Hages § 3–beskyttede naturområder udgøres af følgende naturtyper: 
Sø  0,1 ha 
Vandløb  0,02 ha 
I alt  0,12 ha 
 



Vandløbsstrækningen (100m) danner grænse mod nordvest. 
 
Den områdevise gennemgang findes i bilag 3. 
 

Geologi og jordbund 
Terrænet er fladt og jordbunden er sandblandet lerjord. 
 

Kulturmiljø 
Der er ikke egentlige fortidsminder, men huset står som da det blev bygget i 1920’erne. Med sit 
oprindelige udseende og indretning bibeholdt har huset derfor en vis kulturhistorisk betydning. 
 

Friluftsliv 
Der er etableret primitiv lejrplads på ejendommen. 
Bygningerne er udlejet til spejdere. 
Agerjorden er tilplantet med en demonstrationsplantning for vildtet. Denne lysåbne plantning 
bruges også af spejderne til friluftsliv. 
Pga. beliggenheden tæt på udmundingen af Haderslev Fjord har stedet betydning som støttepunkt 
for friluftslivet, også den del, der kommer via fjorden. 
 

Skovtilstanden 
Vildtplantningen har en fin lysåben status. 
 

Bygninger 
I afd. 6001a er stuehuset og laden beliggende. Anvendelsen er som nævnt friluftsliv. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
I regionplanen for Sønderjyllands amt 2001-2012 er ejendommen udlagt som naturområde, 
værdifuldt kystlandskab og område, hvor skovrejsning er uønsket. 
 

Internationale beskyttelsesområder 
Ejendommen er beliggende umiddelbart udenfor EF-habitatområde nr. 96, der falder sammen med 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 47 samt Ramsarområde nr. 15. 
 

Fredninger og vildtreservater 
Ingen. 
 

Naturskovsudpegninger 
Ingen. 
 



Forsøg 
Ingen. 
 

Pyntegrønt 
Intet. 
 

Jagt 
Der udøves ikke jagt på Ørby Hage. 
 

Fiskeri 
Intet. 
 
 

Målsætninger 
 
Hovedmålet for arealet er at tjene friluftslivet, som skal sikres og udvikles i samarbejde med 
brugerne af arealet. 
 
Naturpleje: 
Det er målet at opretholde de eksisterende naturværdier - herunder vildtplantningen, således at den 
bevarer sin værdi for vildtet. 
 
Kulturmindepleje: 
Stuehuset skal om muligt bevares i sin oprindelige stil. 
 
Køb og salg: 
Intet at bemærke. 
 
  

Forskrifter 

Naturplejeplan 
Vildtplantningen plejes ved beskæring. 
 

Kulturmindepleje 
Stuehuset vedligeholdes, såvidt det lader sig gøre, efter de oprindelige vedligeholdelsesteknikker. 
 

Planer for friluftslivet 
Distriktet vurderer i perioden behovet for hhv. udbuddet af faciliteter for friluftslivet. I vurderingen 
vil indgå stedets betydning som støttepunkt for færdsel langs fjorden, f.eks. i forbindelse med et 
eventuelt fremtidigt stiforløb langs nordsiden af Haderslev Fjord. 
 
 



Konsekvenser 
De eksisterende naturmæssige værdier bevares i planperioden. Såfremt tidligere planer om en sti 
langs fjordens nordside realiseres, vil der ske en udbygning af stedets friluftsmæssige værdi. 


