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Sydvest for Aabenraa ligger Årup Skov, en frodig, varieret løvskov på 285,4 ha. Med mange gamle
træer og bevoksninger. Størstedelen ligger på et relativt fladt moræneplateau, der afvandes mod vest
til vadehavet. Mod nord og øst afgrænses skoven af de meget stejle skrænter på Aabenraa
tunneldalens sydside.

Årup Skov har en anden historie, og har haft et andet tilhørsforhold, end de øvrige skove omkring
Aabenraa. Størstedelen af skoven er plantet i 16- 1700-tallet, efter at landsbyen Årup blev nedlagt
og herregården Årupgård oprettet. Årupgård og Årup Skov tilhørte hertugen af Augustenborg indtil
dennes landsforvisning i 1850. Herefter kom den til kronen. De slesvigske skovdistrikter blev
oprettet i 1859.

Skovens flora er domineret af muldbundsarter. Stor frytle er almindelig.

Naturskolen Skovlyst blev etableret i 1999 med udgangspunkt i det tidligere skovløbersted. I
skoven findes foruden naturskolen et skovfogedsted Aaruphus i den østlige del.

4�������������!�
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. I den østlige del ligger den store
tunneldal som former Aabenraa Fjord. Den er en del af et helt system af tunneldale som begynder
rundt om Aabenraa og slutter syd for Rødekro.

Området domineres af moræneler. Langs vandløbene som omgiver skoven findes ferskvandssand
og –ler. Desuden findes områder med ferskvandstørv og –gytje, morænegrus, smeltevandssand samt
en lille forekomst af smeltevandsgrus ved den vestlige grænse.

Årup Skov ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 11, som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Årsnedbøren er på ca. 1.010 mm.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Årup Skov prioriteret som et
naturområde. I den centrale del af skoven går en biologisk korridor fra øst til vest. Plantagen er af
særlig friluftsmæssig og landskabelig værdi samt af biologisk værdi. Skoven er beliggende indenfor
kystnærhedszonen og ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt i et turistområde.
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På diget i afd. 388a findes et antal gamle markante avnbøge, som antagelig stammer fra skovens
plantning først i 1700 tallet.
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I skovens østende er udlagt 0,3 ha urørt skov og 1,6 ha plukhugstskov. To bevoksninger med
henholdsvis 260-årig eg (del af afd. 396 a) og 175-årig bøg (afd.425 e, 0,30 ha) er urørte fra 1994,
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medens to andre bevoksninger med 175-årig bøg drives ved plukhugst (afd. 427 a på 1,3 ha ved
Dragebænken og 420 d på 0,3 ha). Egene kan evt. være brudgomskobler.
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Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som moderat anvendt (30-100 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse. Undersøgelsen er ikke afgrænset alene til Årup skov, hvilket
den formentlig heller ikke var i 1980. Undersøgelsesområdet omfatter efter de foreløbige tal også
Sønderskoven og Hjelm skov. Resultaterne klassificerer fortsat området som moderat anvendt.
Dette kan undre, men dækker dog over noget nær en fordobling af besøgstallet pr. hektar siden
1980.  Årligt skønnes der i den seneste undersøgelse et samlet årligt antal besøgstimer på 36.000.
Distriktet finder tallene underestimeret, jfr. også beskrivelsen i afsnit 5.9.

Skoven ligger bynært og skovens veje og stier benyttes meget af Aabenraa befolkningen til
vandreture. Der er en grillplads i afd. 410 i skovens sydside, der ofte benyttes.

Distriktet har i de senere år i højere grad brugt Aarup skov til ekskursioner og offentlige ture. Dette
sammen med etableringen af naturskolen har efter distriktets skøn medført en betydelig forøget
besøgsaktivitet i skoven. Den nye vandretursfolder for ”skovene omkring Aabenraa” inddrager også
skoven. Derfor vil Årup skov forventes at få et betydeligt højere besøgstal i perioden fra  år 2000 og
fremefter.

Fiskeriet i Karpedam er frit.
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Årup skov er uanset stormen en ret vedmasserig skov, der har stor betydning for distriktets drift.
Skoven blev relativt hårdt ramt af stormfaldet i 1999 for så vidt angår nåletræet. Dette har medført,
at der indgår 23,5 hektar utilplantet areal ved indgangen til planperioden.  De har helt overvejende
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været bevokset med nåletræ, især rødgran. 17 ha vil blive tilplantet med løvtræ, 3 ha udlægges til
naturlig tilgroning med især løvtræ. 1,2 ha udlægges til eng og knap 4 ha tilplantes med nåletræ.

På stormfaldsarealerne er procentfordelingen i genkultiveringen således:
30 %  bøg,
21 %  eg
6 %    ask,
10 %  rødel
4 %    sitkagran
6 %    douglasgran
5 %    thuja
12 %  naturforyngelse med løvtræ ved naturlig tilgroning
5 %    eng

Det skal understreges, at ingen bevoksninger etableres som renbestand. I alle tilfælde er der
beskrevet indblandingstræarter med henblik på varig indblanding – f.eks. bøg/ask/fuglekirsebær,
Bøg/fuglekirsebær/lærk, Eg/bøg/lind, ask/eg, el/birk, sitkagran/lærk, douglasgran/thuja/sitkagran,
thuja/cypres/ædelgran. Skovbilledet vil derfor blive langt mere varieret end hovedtræartsvalget
antyder. Indblandingerne vil ske som holme, rækkevis eller i  bælter, alt efter stedets karakter.

Foryngelsesplanen rummer i øvrigt selvforyngelse af 20,5 ha bøg, især beliggende i skovens
vestside mod den privatejede Årslev skov og mod sydøst. Yderligere 1,1 ha rødgran konverteres til
bøg, bl.a. ved Dragebænken.

Der genetableres eg på 4,3 hektar. Det drejer sig om afd. 359b og 405a hhv. fra 1867 og 1857. Dette
vil ske med meget øje for naturhensynene og ved bevarelse af et antal karakteristiske træer begge
steder.

1.7 ha eg vil blive konverteret til ask og 2,9 ha ask selvforynges (flere steder rundt i skoven).

0,9 ha rødgran forynges med douglasgran og 1,3 ha med thuja.

Ved gentilplantningen efter stormen genskabes der eng i en del af afd. 362, ligesom der etableres
elle/birkeskov.

Egebevoksning på 0,5 ha i afd. 379c fra 1847 overholdes af natur- og friluftsmæssige hensyn.

Det overvejes at indføre skovgræsning i området afd. 387 og 385.

Karpedammen i afd. 412 er i 1996 blevet oprenset (og tømt for karper) og siden i 2001 yderligere
forbedret, idet tilløbet – der også indeholder drænvand fra nabomarkerne – er blevet forsinket ved
etablering af et bassin vest for den hidtidige Karpedam.

Ved Dragebænken søges sikret en permanent udsigtskile over Aabenraa og fjorden.
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Årup Skov ligger tæt på bjergsalamanders nordlige kerneområde i Årslev Skov (andet ejerforhold)
lidt længere mod vest. Skovene er til dels adskilt af marker, som salamanderen har svært ved at
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passere. Ikke desto mindre findes bjergsalamander også i Årup Skov. Bjergsalamander er rødlistet
som sjælden ®.

Hvad angår vandløbene i :��� ��% og ��� skal de naturlige vandløbsforhold genskabes og de
rørlagte løb åbnes.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 7 ha eng, 0,6 ha sø, 1,2 ha vandløb og 20,3 ha
moser – heraf 18,7 ha askemoser og 1,5 ha ellemoser

:������7 (ASK 1969 – 0,50 ha), :����$%� (ASK 1980 – 1,30 ha), :����$%� (ASK 1959 – 0,80
ha), :����$%7 (EL 1946 0,40 ha), +��� �	���	
§ 3-beskyttet mose. Træklædt mose på og neden for en skrænt ved skovens nordlige bryn. En
mindre del af området strækker sig op gennem løvskov på skrænten.
I skellet i nord løber Skelbæk med marker på den anden side. Der er opsat hegn langs bækken.
Mosen er overvejende askeskov, men i vest findes en mindre elleskov. Mosens træer er unge og ret
tætstående.
Bunden er ret tør, men der er vandfyldte grøfter. Mellem askedelen og elledelen kommer en bæk
sydfra og løber til Skelbæk. Bækken sydfra er i mosen omgivet af lave, men ret stejle, træklædte
brinker.
Under askene er vegetationen især græsser, anemone og vorterod.
I elleskoven i vest er der et kraftigt indslag af starer. Dette område er kendt som en lokalitet med
gøgeurter.
Oppe på skrænten i den sydlige del findes et vandhul, som på skovkortet er vist med fugtsignatur.
Her findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde, hvid hestehov, hindbær,
korsknap, løgkarse, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, tandrod, horse-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Ask, benved, bøg, rød-el, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, hunde-rose, ær.
&3	A Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askeskov og elleskov med gøgeurter og rødlistet art.

:�����%� (ASK 1977 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose hovedsageligt omgivet af nåleskov (med vindfælder). Mosen
rummer mange unge hasselbuske. Der er en fugtig grøft, men intet frit vand.
Af gøgeurter findes ægbladet fliglæbe.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, ægbladet fliglæbe, majblomst, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovmærke, skov-
/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, hassel, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig lysåben askemose ved naturligt henfald af grøfter og
nænsom udtynding.

:������� (EL 1951 – 0,7 ha)
§ 3-beskyttet mose – nærmest sø i den nordlige dellitra med afløb under vejen. I søen findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Ellers fugtig elleskov. Træerne er høje.
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Mod øst findes et vandhul. Der er en grøft med rindende vand.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, filtet burre, stor fladstjerne, guldnælde, hvid hestehov, hindbær, korsknap, vand-mynte,
eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, tandrod, skov-/krat-viol,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, hassel, almindelig hvidtjørn, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevarelse af ellesump og mod nordvest lille sø med rødlistet art. Stævnes med jævne
mellemrum.

:�����)� (ASK 1958 – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose hovedsageligt omgivet af løvskov. Træerne er ret høje. Bunden er ret
tør. Der er vandfyldte grøfter.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok, elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, korsknap, krybende læbeløs,
mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, stinkende storkenæb, almindelig syre, tandrod,
horse-tidsel, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����'#7 (ASK 1974 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. Træerne er unge. Bunden er ret tør, men der er
en vandfyldt grøft.
Bunden er dækket af starer. Af gøgeurter forekommer tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Tyndakset gøgeurt, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, hindbær, vild kørvel, eng-nellikerod, stor nælde, bidende
ranunkel, lav ranunkel, skovmærke, skvalderkål, sump-snerre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����')� (BØG 1912)
Ved en grøft i den sydvestlige del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����')� (BØG 1990)
I den østligste del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����'$� (ASK 1952 – 0,60 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose, som mod nord og vest er omgivet af løvskov, mod øst og syd af
nåleskov. Mod øst findes et ukultiveret område, som er tidligere granskov.
Træerne er ret høje med en tæt underskov af høje hasselbuske. Bunden er ret tør og rummer mange
liljekonvaller og andre blomster. Af gøgeurter findes tyndakset gøgeurt og ægbladet fliglæbe.
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����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt, stor konval, liljekonval, skov-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, filtet burre, stor fladstjerne, hindbær, vild kørvel, mælkebøtte, stor
nælde, bidende ranunkel, skovmærke, tandrod, skov/krat-viol.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose med mange blomster. Af hensyn til blomsterne bør der ikke
foretages indgreb.

:����)�7 (ASK 1937 – 0,20 ha), :����)�� (ASK 1962 – 2,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov med høje slanke træer og tæt buskads. Bunden er ret tør, men med
grøfter med mudder og lidt vand. Bundvegetationen synes forholdsvis artsfattig. Den består især af
anemoner og vorterod.
����
�	A Karsporeplanter: Skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, liljekonval, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, stor fladstjerne, guldnælde, korsknap, bidende ranunkel, skovmærke, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter. Eventuelt
foretages nænsom udtynding ved grøfterne.

:����*�� (BØG 1907)
Ved en grøft i den sydlige del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����*%� (ASK 1941 – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. Området rummer tæt buskads og høje træer.
Bunden er ret tør, men der er vandfyldte grøfter. Mod øst findes et vandhul, hvor der er
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, stor konval, liljekonval, majblomst, lyse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, filtet burre, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, korsknap,
vand-mynte, eng-nellikerod, stor nælde,bidende ranunkel, skovmærke, tandrod, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, hassel, almindelig gedeblad, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, solbær, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig lysåben askemose ved naturligt henfald af grøfter og
udtynding.

:����*)� (ENG – 1,90 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Uhegnet eng omgivet af løvskov. Mod øst ligger en mark med andet
ejerforhold.
På engen findes kun enkelte vedplanter, især tæt ved skoven.
Engen er delt af en øst/vest-gennemgående lige grøft (Bønderkobbelbæk) med strømmende, ret dybt
vand. Fra nord kommer en bæk fra skoven og løber til den øst/vest-gående grøft.
Der findes forholdsvis megen løgkarse og mange nælder. Disse arter er nitrat-tolerante, og deres
forekomst tyder på tidligere gødskning. Syd for grøften er engen artsfattig.
Mange af arterne på artslisten er knyttet til grøfterne.
����
�	A� Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, gul iris, eng-rævehale, lyse-siv, kær-star, tagrør.
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Tokimbladede: Angelik, filtet burre, stor fladstjerne, hvid hestehov, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, vild kørvel,
krybende læbeløs, løgkarse, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, gåse-potentil, bidende ranunkel, lav
ranunkel, almindelig røllike, skovkarse, butbladet skræppe, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, slåen, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af skoveng. Såfremt muligheden viser sig, skal arealet græsses.

:����*$� (ASK 1961 – ca. 0,8 ha)
§ 3-beskyttet mose. Nordlig dellitra. Askemose hovedsageligt omgivet af løvskov. Træerne er høje.
Der er grøfter med vand. Mod øst er der ret fugtigt.
����
�	A Karsporeplanter: Skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, manna-sødgræs, kær-star, skov-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, hindbær, korsknap, vild kørvel, vand-mynte, mælkebøtte, eng-
nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, skovsyre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, slåen, solbær, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����$�� (ASK 1942 – 2,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov omgivet til dels af løvskov, til dels ukultiveret område (tidligere
nåleskov). Mosens træer er ret høje. Forholdene er noget lysåbne i den centrale del. Bunden er ret
tør, men med vandfyldte grøfter.
Af gøgeurter forekommer ægbladet fliglæbe.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, ægbladet fliglæbe, stor konval, gul iris, grenet pindsvineknop, rørgræs,
lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, hindbær, korsknap, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, skovmærke, tandrod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����$�� (ASK 1945 – 1,1 ha)
§ 3-beskyttet mose. Nordlig dellitra. Smuk askemose med høje træer og hasselbuske overvejende
omgivet af løvskov; i nord findes granskov. Træerne er ret høje. Der er pænt udsyn mellem
vedplanterne. Bunden er dækket af græsagtige planter; der er kun få ranker og nælder. Bunden er ret
tør. Der er frit vand i grøfter.
Af gøgeurter findes tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, liljekonval, lyse-siv, manna-sødgræs, kær-star, skov-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, korsknap, krybende læbeløs, løgkarse, mælkebøtte,
eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, skov-/krat-viol,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����$'� (ASK 1940 – 0,70 ha)
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§ 3-beskyttet mose. Askemose langs en vandfyldt grøft. Der er høje træer og ret tæt buskads.
Bunden er fugtig.
Af gøgeurter forekommer tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, kryb-hvene, gul iris, stor konval, liljekonval, lyse-siv, skov-
star, manna-sødgræs, vandpest.
Tokimbladede: Hvid anemone, almindelig bingelurt, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde, korsknap,
vild kørvel, løgkarse, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, spids-løn, solbær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved sløjfning af grøft.

:����$)� (EG 1887)
I den centrale del findes et vandhul, som er ikke vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����$*� (EG 1882)2�&�!!��
§ 3-beskyttet sø, der på skovkortet er vist som en blå ring. Søens størrelse er tæt på den nedre
grænse for § 3-beskyttelse (0,01 ha). Det drejer sig om en lille firkantet kunstig sø i et hjørne
mellem Nyværkvejen og et spor mod nord (sporet er ikke vist på skovkortet).
Søen er temmelig beskygget. Den er totalt dækket af andemad.
I søen findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
I søen findes en lille ø med et andehus.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, lyse-siv (øen), manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, knoldet brunrod, stor fladstjerne, hindbær, mælkebøtte, stor nælde, eng-
nellikerod, lav ranunkel, singrøn, butbladet skræppe, sump-snerre, tandrod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hunde-rose.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Forekomst af rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille dam med rødlistet art.

:���%#�� (ASK 1940 – 0,90 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose med høje træer og buskads. I vest krydset af skovvej. Bunden er ret
tør. Mod syd findes nogle enkelte vandfyldte grøfter.
Antallet af arter er ganske stort, bl.a. findes gøgeurterne ægbladet fliglæbe og tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt, gul iris, stor konval, liljekonval,
lyse-siv (grøft i syd), kær-star, skov-star, tagrør (grøft i syd).
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, knoldet brunrod, filtet burre, guldnælde, hvid
hestehov, hindbær, humle, korsknap, løgkarse, vand-mynte (grøft i syd), mælkebøtte, eng-nellikerod, bidende ranunkel,
lav ranunkel, skovkarse, tandrod, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevares som askemose.

:���%#'� (UKU)
I den østligste del ved enden af Årup Jagtvej findes et vandhul, som er vist på skovkortet ved en
punkteret ring. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
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:���%#�� (RGR 1997), 4�		�����	
Ved en grøft i den østligste del findes et vandhul, som er vist på skovkortet ved fugtsignatur. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%#$� (ASK 1942 – 3,40 ha), ;�	����
§ 3-beskyttet askemose hovedsageligt omgivet af nåleskov (med stormfald). Mod syd ligger mark
med andet ejerforhold. Den sydlige del krydses af en skovvej. Mosen er tæt bevokset med høje ask
og andre vedplanter. Der er forholdsvis lysåbent i de centrale dele. Bunden er ret tør, men noget
fugtig i de centrale dele. Der er grøfter, hvoraf de større rummer vand og mudder. Grøfterne er
ophav til Bønderkobbelbæk.
Af gøgeurter forekommer ægbladet fliglæbe og tyndakset gøgeurt. Enkelte tyndakset gøgeurt er
lyserøde. I den vestlige del syd for skovvejen tæt ligger et vandhul tæt ved skovens bryn. Der er
bjergsalamander i vandhullet (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok, skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, ægbladet fliglæbe, enblomstret flitteraks, tyndakset gøgeurt, gul iris, stor konval,
liljekonval, lyse-siv, kær-star, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, filtet burre, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær,
korsknap, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel,
skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, vorterod, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, rød-gran, hassel, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld,
slåen, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af stor askemose.
:���%�#� (PUB)
Lige nordvest for rastepladsen findes et vandhul, som er vist på skovkortet som en punkteret ring. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%��� (BØG 1938)
I den sydvestlige del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%��� (SØ – 0,60 ha) – 5�	"���!
§ 3-beskyttet sø. Kunstig sø i en dal nær skovens sydlige bryn. Søen er opstemmet i øst ved en
dæmning over dalen. Gennem søen passerer en bæk, som har tilløb til søen i et sumpet område ved
den vestlige del. I dæmningen er der afløb ved et stigbord.
Vandet er uklart med algeplamager og udvikler sig i sommerens løb til en algesuppe. Søen
modtager udsivende vand fra marker i syd uden for skoven, men drænene er afbrudt for at lade
jorden rense vandet inden det når dammen�
Der er to øer med faskiner. På øerne er der træer og buske (pile).
Langs søens bredder findes en veludviklet kantvegetation, især af dunhammere.
Der er bjergsalamander i søen (rødlistet som sjælden ®).
Karpedammen er i 1996 blevet oprenset (og tømt for karper) og siden i 2001 yderligere forbedret,
idet tilløbet – der også indeholder drænvand fra nabomarkerne – er blevet forsinket ved etablering
af et bassin vest for den hidtidige Karpedam. Fiskeriet i Karpedam er frit.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, gul iris, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
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Tokimbladede: Angelik, brombær, lodden dueurt, stor fladstjerne, guldnælde, vild kørvel, krybende læbeløs,
mælkebøtte, bitterøs natskygge, stor nælde, vand-pileurt, kær-ranunkel, butbladet skræppe, kruset skræppe, sumpkarse,
ager-tidsel, skov-/krat-viol.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, rød-el, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, almindelig røn, slåen,
solbær, ær.
&3	A Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Forekomst af rødlistet art.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af en sø i en dal.

�	����	

�����������������
�������������9������������<���������������������������������	������?����������	��������
������������	��������  ����'������	���%����

:���%�'� (ASK 1944 – ca. 1 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose hovedsageligt omgivet af løvskov. En tør firkantet del af litraen i syd
samt smalle partier, der i vest strækker sig ind i den omgivende skov, anses ikke for § 3-beskyttede.
Mosen rummer høje træer, men er ret lysåben. Den er noget fugtig med tilgroede fugtige grøfter.
Af gøgeurter forekommer tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, gul iris, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, eng-kabbeleje, korsknap, vild kørvel, stor
nælde, skovkarse, skovmærke, sumpkarse, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, slåen, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:���%�#� (ASK 1942)
I den sydlige del tæt ved Skelbæk findes et vandhul, som er vist på skovkortet som fugtsignatur. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%��� (EG 1964)
Sydligt i den nordlige dellitra (tæt ved højspændingsledningerne) findes et vandhul, som er ikke vist
på skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

154

���%��� (EL 1954 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Elleskov på skrænt under højspændingsledninger. Forholdene er ret lysåbne.
Der er fugtige væld, men intet frit vand.
Bunden er ret ufremkommelig på grund af brombær og nælder. Der er mange starer. Desuden er der
indslag af ruderatplanter.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, kær-star.
Tokimbladede: Angelik, brombær, knoldet brunrod, døvnælde, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, korsknap, løgkarse,
mælkebøtte, stor nælde, sump-snerre, sumpkarse, almindelig svinemælk, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, almindelig hyld, solbær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af elleskov på fugtig skrænt. Stævnes med mellemrum.

:���%�$� (DGR 1994)
I den nordøstlige del tæt ved Nedervejen findes et vandhul, som er ikke vist på skovkortet. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%�#� (ENG – 2,60 ha), :���%��� (ENG – 2,50 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Tidligere kultureng hvor græsning og dyrkning nu er ophørt. Ved det
nordlige hegn løber Skelbæk. Mod øst går engen over i en græsmark. Hen over engen går
højspændingsledninger.
Engen er uden store vedplanter.
Der er fugtige partier. Langs grænsen mellem de to litraer løber en lille bæk i græsset fra skoven til
en brønd midt på engen.
Engen er ret artsfattig, og de fleste arter er trivielle.
Helt i det vestlige hjørne findes et vandhul med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
Engen er hegnet sammen med marken i øst.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Kryb-hvene, grenet pindsvineknop, enårig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Bellis, hvid kløver, korsknap, krybende læbeløs, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, lav ranunkel, rødknæ, skovkarse, butbladet skræppe, kruset skræppe, sumpkarse, ager-tidsel.
Vedplanter: Ær.
&3	A�Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A Vandhullet i vest: 1. Resten: 3.
��� ������A 2.
>1���
����A�Bevarelse af eng, der fortsat plejes med mulighed for forbedring af naturindholdet.
Det undersøges om brønden kan sløjfes.

:���%��� (BØG 1956)
I den sydlige del findes et vandhul, som er vist på skovkortet med fugtsignatur. Området har på
tidligere skovkort været markeret som birkeskov. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®).

:���%�*7 (ASK 1965 – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose i bunden af dal med slynget å i bunden. Træerne er høje, og der er
sine steder tæt buskads. Der er nogle lysåbne partier.
Bunden er fugtig. Vegetationen synes ret monoton med få dominerende arter som sumpkarse og
nælde. De blomstrende karseplanter tiltrækker mange sommerfugle.
����
�	A Enkimbladede: Firblad, gul iris, kær-star.
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Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, krybende læbeløs, eng-nellikerod, stor
nælde, bidende ranunkel, skovmærke, sumpkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, hassel, spids-løn, grå-pil, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose i dal med slyngende å.

:���%)$� (VLB – 1,20 ha), +������
§ 3-beskyttet vandløb. Å i skovens nordlige del. Omgivelserne er tæt bevoksede. Åen løber forbi
Solbjergkær og engen i afd. 430a. For en stor dels vedkommende løber bækken i en dybt nedskåret
kløft. I denne kløft findes bl.a. kambregne, elfenbens-padderok og skov-gøgelilje.
Længden i skoven er 2.000 m. Forureningsgraden er I.
����
�	A Karsporeplanter: Kambregne, elfenbens-padderok..
Enkimbladede: Skov-gøgelilje.
&3	A Fladorme: #�����	.
Ledorme: Børsteorme: �����(��	�. Regnorme: 5��������	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, &�
���	.
Biller: Stor klobille, strømklobille.
Vårfluer: :�����	�,�G�
��������	�,����(���(��
�	.
Tovingede: #�(�	���	, kvægmyg, �����	
��	,����(������	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

�����.������������.�
��������
§ 3-beskyttet vandløb. Bæk, som kommer fra askemoserne ved Årup Skovvej. Undervejs passerer
den søen i afd. 412a. Efter søen løber bækken i en dal. På denne strækning er bækken slynget med
rask strøm. I dalen passerer den askemosen i afd. 438c. Efter at have været en tur ude af skoven
mod øst løber bækken ud i Skelbæk ved engen beskrevet under afdelingerne 430a og 431a.
Længden i skoven er 1500 m. Forureningsgraden er II.
&3	A #�����	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Slørvinger: /
�����
���	.
Vårfluer: G�
��������	��
Tovingede: Dansemyg (bl.a. �����	
��	)$�����(������	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet A (særligt naturvidenskabeligt
interesseområde). Målsætningen er opfyldt.

�.���	���������
§ 3-beskyttet vandløb. Å, som kommer fra Jærnene. Undervejs løber den gennem engen i afd. 387a,
fortsætter gennem afd. 386 og 364, går over Nørre Vasekær og løber derefter mod syd inde i skoven
langs dennes vestskel. I skovens vestlige del løber åen i en slugt. Længden i skoven er 2800 m.
Forureningsgraden er I. I skovens allersydligste del er forureningsgraden dog I-II.

����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Eng-kabbeleje, sumpkarse.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�5���
�����	,�.���	����	.
Slørvinger: G��(��	,�&�
���	.
Biller: Strømklobille.
Vårfluer: G�
��������	�,����	(�����	, %���(����
	, %���.
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Tovingede: Kvægmyg, 0����(�	����.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet A (særligt naturvidenskabeligt
interesseområde). Målsætningen er opfyldt.

5����������	
I alt indgår 58,4 hektar af Aarup skov i foryngelse eller skift i anvendelse. Driften ændres i retning
af naturnær skovdrift, som de øvrige Aabenraa-skove, således at renafdrifter af væsentlig størrelse
vil blive en sjældenhed fremover. Foryngelserne vil overvejende ske ved naturforyngelse. Der vil
blive skabt flere vådområder og åbne arealer i skoven ved ophør med grøftevedligeholdelse eller
eventuelt ved egentlig grøftelukning.


