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Bøghoved, der er på 19,5 ha, hørte tidligere under Grevskabet Søgård, der indtil 1725 var et af
Slesvigs største godser. Men efter fallit og auktion blev godset delt ud på flere ejere. Hertugen af
Augustenborg overtog langt den største del. I 1930’erne overtog Aabenraa Statsskovdistrikt
Bøghoved skov. Bøghoved har en varieret topografi og ligger på begge sider af Bjerndrup Mølleå,
som løber mod vest gennem randmorænen ved Søgårdsøerne. Skoven ligger på god skovjord og er
velegnet til de fleste træarter.  Eneste ulempe er den lidt snævre adgang samt randvirkninger.
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Bøghoved ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Smeltevandssand findes vest for
vandløbet som omgives af ferskvandsgytje. Øst for vandløbet findes moræneler og –sand samt
smeltevandsgrus og –sand. Bøghoved ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske
interesseområde nr 2. I denne del af interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved
Kliplev, Søgård og Kværs samt en gennembrudsdal ved Søgård Sø.

Årsnedbøren er på ca. 980 mm.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Bøghoved prioriteret som et
naturområde og udpeget som VMPII-lavbundsarel. Skoven er af biologisk og friluftsmæssig værdi
samt af særlig landskabelig og geologisk værdi. Arealet er beliggende i område med særlige
drikkevandsinteresser.
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Der er udlagt 4,9 ha urørt skov primært langs Bjerndrup Mølleå, hvor det forstlige præg søgtes
udvisket og variationen øget ved ret omfattende, men ujævn hugst, inden den urørte status indtrådte
i år 2000. Det overvejes at udlægge skoven som urørt skov, eventuelt sammen med naboarealer til
fri succession, jf. igangværende planlægning for Søgårdlejren.
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Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som meget ektensivt anvendt (0-10 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´
er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater
fra undersøgelsen. De viser, at Bøghoved nu kan karakteriseres som moderat anvendt, dvs. at der
har været en betydelig vækst i besøgstallet siden 1980-undersøgelsen.

På grund af sin beliggenhed og manglende P-forhold benyttes den formentlig primært af
lokalkendte. P-forholdende søges forbedret, med etablering af plads til enkelte biler.
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Stormen i 1999 har gjort væsentlig skade i nåletræsarealerne i Bøghoved. Der er registreret 2,2 ha
ukultiveret arealer efter stormen, hvilket er 29% af det samlede nåletræsareal. Af disse 2,2 ha,
etableres der lind med egeindblanding på 1,6 ha og bøg med indblanding af fuglekirsebær på 0,6 ha
– i begge tilfælde ved plantning.
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Foryngelsesplanen rummer derudover også konvertering af 0,8 ha rødgran til hhv. 0,3 ha ask og 0,5
ha lind. Begge plantninger iblandes også flere træarter end hovedtræarten.

Hjemmehørende træarter plantes i stedet for nåletræ og bevoksningerne bliver blandings-
bevoksninger med flere træarter. Et lille areal på 0,2 henligger til naturlig tilgroning, hvilket med
tiden antaget at resultere i en løvtræbevoksning med hovedvægt af bøg.

Et lavtliggende område forsøges gjort endnu vådere ved at sløjfe en grøft.

Det kan være relevant, hvis muligheden opstår, at erhverve nabo-markarealet  mod sydvest, der ejes
af Forsvaret/Søgaardlejren med henblik på naturlig tilgroning eller ekstensiv tilplantning i
sammenhæng med den urørte del af Bøghoved.

Der planlægges ikke yderligere tiltag i forhold til friluftslivet ud over ovennævnte P-pladser, da det
fornemmes, at skoven er et godt, lokalt refugium for vildtet.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 1,1 ha eng og 0,2 ha vandløb.

:���'%)� (ENG – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Aflang ugræsset eng langs Bjerndrup Mølleå (afd. 647e). Engen er ret
beskygget af høje træer i den omgivende skov.
I engens sydøstlige del løber en lille bæk fra skoven til åen. Derudover er engen forholdsvis tør. En
stor del af engen er dækket af nælder.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, almindelig hundegræs, kryb-hvene, eng-rævehale, manna-sødgræs, tagrør.
Tokimbladede: Angelik, filtet burre, døvnælde, stor fladstjerne, hindbær, vild kørvel, krybende læbeløs, løgkarse, vand-
mynte, eng-nellikerod, stor nælde, vand-pileurt, dag-pragtstjerne, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovmærke, stinkende
storkenæb, sumpkarse, almindelig syre, horse-tidsel, kål-tidsel, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, stilk-eg, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, solbær, ær.
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����A Bevaring af artsrig eng. Ryddes med jævne mellemrum. Det undersøges, hvor vidt
vandløbet kan gives et mere naturligt leje. Nælderne forventes efterhånden at få en mindre
fremtrædende rolle.

:���'%���(VLB – 0,10 ha), :���'%)� (VLB – 0,10 ha), � �	��	�"�>.���1
§ 3-beskyttet vandløb. Åen har strømmende vand. Den er reguleret og har et lige forløb i en dyb
bred rende. Den er ret vegetationsløs. Længden i skoven er 600 m. Forureningsgraden er II-III.
Åen fortsætter til Søgård Sø og optræder igen i forbindelse med Søgård Skov som afløbet fra søen.
&3	A Ledorme: �����(��	�.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Slørvinger: &�
���	.
Vårfluer: G�
��������	�.
Tovingede: Kvægmyg, 0����(�	����,�����(������	.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt.
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Ved at konvertere nåletræarter til løvtræ går driften for Bøghoved i retningen af en mere naturnær
skovdrift og  sigtet er, at bevoksningerne kan forynge sig selv ved naturforyngelse. Der vil desuden
blive skabt et vådområder i skoven ved lukning af en grøft.  Det overvejes, om skoven skal
henlægges urørt.


