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Bommerlund plantage er en stor, sammenhængende nåletræsplantage beliggende syd for Gejlå og
på begge sider af den gamle Hærvej og amtsvejen Hellevad-Bov. Mod øst afgrænses plantagen af
motorvej E45. Kruså ligger ca. 3 km sydøst for plantagen.

Plantagen er anlagt på tidligere hede i perioden 1880 – 1910 af det prøjsiske forstvæsen. Det har
formentlig været nødvendig at reolpløje, hvilket er en særlig dyb pløjning, for at sikre etableringen
af de nyplantede træer.

Plantagen er i dag på 671,6 ha og var før stormfaldet en ret ensformig nåletræsplantage med få
løvtræsbælter og kulturer. 596,8 ha var skovbevokset og heraf var 84 % nål. Langt størstedelen
heraf var rødgran. Egen var det dominerende løvtræ. Moser og enge udgjorde 47,3 ha af det
samlede areal.

Plantagen forekommer ensartet og er stadig domineret af rødgran og med bælter af eg.

På sydvestsiden af Bommerlund mod Vejbæk er der gennem de sidste 10 år foretaget skovrejsning
på agerjord – se afsnit 6.10.28.

Stormfaldet den 3. december 1999 var på ca. 23.500 m3 svarende til 39 m3 pr. skovbevokset ha.
Fladefaldet er opgjort til 92,1 ha, og derudover er der ca. 15 ha mere eller mindre ødelagte
bevoksninger og rande, der må forventes gå i opløsning, hvorfor de er medtaget i denne plan.
Samlet ca. 18 % af skovens skovbevoksede areal. I procent af den samlede træmængde i plantagen
før stormfaldet var faldet dog meget større. Det skyldes, at hovedparten af de faldne bevoksninger
ligger i området mellem Hellevad-Bov vejen og motorvejen, hvor der fandtes et massiv af modne
granbevoksninger, der skulle have været sat til skærmstilling i den kommende planperiode. Faldet i
denne østlige del af plantagen er derfor meget omfattende i m3 per ha. Den vestlige del af plantagen
er og var derimod domineret af mellemaldrende bevoksninger anlagt efter stormfaldet i 1967.
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Den gamle plan beskrev, hvorledes plantagen var præget af kulturfladerne efter 1967-stormfaldet og
af den bevoksningsopløsning, der siden da havde bredt sig i resten af den gamle skov. Imidlertid
beskrev planen den østlige ende af plantagen således: ”Her findes nu et fortrinligt nåletrækompleks
20 – 40 år gammelt og både frodigt og afvekslende. En rimelig hugstfølge kan fremover
gennemføres.”. Det er denne del af skoven, der blev hårdest ramt ved stormfaldet 3. december 1999,
og de omtalte bevoksninger er nu er næsten ikke eksisterende.

Aldersfordelingen for nåletræet før og efter stormen fremgår af Figur 6.5.

Figur 6.5 – Aldersfordelingen i nål i Bommerlund Plantage før og efter stormen

Der er både kronvildt og dåvildt i plantagen.

Der findes både en skovfogedbolig og 2 skovløbersteder i plantagen.

4�������������!�
Bommerlund Plantage ligger på Tinglev Hedeslette, midt på den yderste grænse for Nordøstisen der
deler området op i to dele. Øst for linien er landskabet præget af dødistopografi. Vest for linien
findes den ”rene” hedeslette. Bommerlund Plantage ligger med andre ord i en overgangszone
mellem morænelandskab og hedeslettelandskab. Per Smed (1982) har dog tolket hele dette område
som hedeslette.

Området kan deles op i en vestlig og en østlig del. Grænsen udgøres af Nordøstisens yderste
udbredelse. I øst findes smeltevandssand og –grus, som har været påvirket af isen. Vest for dette
område findes ekstramarginalt smeltevandssand og aflejringer af ferskvandstørv. Et store areal mod
syd er sandsynligvis ekstramarginalt smeltevandssand og –grus. Området er afgrænset i nord af Gejl
Å, hvor der findes ferskvandsgytje. Spredte forekomster af flyvesand og –gytje samt
ekstramarginalt smeltevandsgrus findes i hele området.

Store dele af Bommerlund Plantage blev stormfældet under orkanen i december 1999. Der blev
derfor lavet en forløber for en forstlig lokalitetskortlægning bestående af beskrivelse af
jordbundsprofiler i 4 gravede jordbundshuller. Disse var placeret efter distriktets vurdering af
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jordbundsvariation og forskellig vækst og trivsel hos de væltede træbevoksninger. De 2 vestligst
beliggende jordbundsprofiler er grove sandjorder med en dominerende kornstørrelse mellem 0,5 og
2,0 mm. Disse har meget ringe vandholdende evne. De 2 østligste profiler er sandjorder med en
dominerende kornstørrelse mellem 0,25 og 0,50 mm (mellemsand). Det sydligste af disse viste
cementeret al-lag.

Området ligger i den sydlige del af det nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-Kværs-
Gejl. Fra vest mod øst ses zonerne: Hedeslette (Tinglev) – Hovedopholdslinien (Kiplev, svagt
antydet) – Dødisbælte – Østjyske israndslinie (Kværs, markant bakkedrag). Endvidere ligger
plantagen i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2.

Klimaet er karakteriseret ved en høj nedbør på over 1.000 – 1.050 mm årligt (gnst. 1981-95). Det er
den mest nedbørrige del af distriktet. Forårsnattefrost forekommer almindeligt.

�	�������	
En bræmme på ca. 50 m´s bredde langs Gejlå mod nord er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 7. september 1962 (registreringsnummer 187.000), der status quo-freder en gammel vej
(Oksevejen) og vandløbet samt bræmmer derom af landskabelige, historiske og kulturhistoriske
grunde. Bræmmerne har en udstrækning på ca. 1150 meter mod vest og ca. 600 meter mod øst. De
samme begrænsninger gælder de private enge på nordsiden af Gejlåen.

Den gamle hærvejsstrækning der går nord syd ca. midt i plantagen er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 21. november 1941 (registreringsnummer 585.00.1), der status
quo-freder en del af Oksevejen med bro og vadested samt jord- og stendige. Det fredede vejstykke
har en længde på ca. 1 km og en bredde på 20-30 meter.

Alle åbne udyrkede arealer i plantagen er derudover omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

8�����"����������
Bommerlund Plantage er beliggende i et område af biologisk og delvist geologisk værdi samt særlig
landskabelig og friluftsmæssig værdi med biologiske korridorer fra nord til syd og øst til vest,
vandreveje og en international cykelrute (Hærvejen). Området langs Gejlå mod nord er af særlig
biologisk, geologisk og landskabelig værdi. Der er VMPII-lavbundsarealer og naturområder langs
Gejlå (Plantagens nordlige del).

Hele plantagen er beliggende indenfor et særligt drikkevands område. Bov kommune vil etablere et
nyt vandværk i Vejbæk skov ved Vejbækvej (afd. 1609a) med vandboringer i Bommerlunds
sydvestligste del. Området mod syd og vest er udlagt som skovrejsningsområde, hvilket giver
mulighed for yderligere udbygning af Vejbæk skov.
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I plantagens nordvestlige del er et areal på 3,0 ha udlagt som urørt skov, hvorfor det ligger til
naturlig tilgroning. Grøfterne er blevet tilstoppet.

5��
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Plantagens kulturhistoriske værdier findes primært i et bælte langs Hærvejens forløb gennem
plantagen. Dels er der Hærvejen i sig selv, men også de dertil knyttede diger samt vejpligts- og
vejvisersten er af stor værdi. Gejlå Bro, hvor Hærvejen krydser åen, skal selvfølgelig også nævnes.
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Flere steder primært langs plantagens yderkanter findes endvidere skovdiger, der stammer fra før
anlægget af plantagen. De fleste diger findes i den østlige del af plantagen og har markeret arealer
tilhørende den tidligere Bommerlund Kro. Derudover findes spredt i plantagen tilhuggede
afdelingssten fra den tyske tid.

Navnene Roglehus og Løjdegård er gamle landemærker på Hærvejen. Bommerlund er navnet på
den gamle Hærvejskro, der lå ved Vadestedet og broen over Gejlå.

Brændevinsstenen  mod nord er en stor granitsten med indhugget motiv af en rytter og en ung pige.
Stenen er rejst i 1960 og markerer 200-året for Bommerlundkroens oprettelse.

�	����
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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. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater fra
undersøgelsen. De viser, at Bommerlund plantage fortsat kan karakteriseres som moderat anvendt.

De strøg, der har specielt høj landskabsværdi, lader sig let udskille: Det er strøget langs med
Oksevejen, engene og skovranden langs Gejlå samt området i og omkring Paradis-mosen.

Friluftslivet er knyttet til Hærvejen, hvor der er information og opholdsmuligheder, primitiv
lejrplads, samt i forbindelse hermed en afmærket mindre vandretur. Der er ikke udgivet
vandretursfolder for Bommerlund Plantage.

��	��	��
�	
Plantagens drift vil i den kommende planperiode blive helt domineret af eftervirkningerne fra
decemberorkanen i 1999 – især i den østlige del.  Målsætningen er at få genetableret skovklimaet, at
få etableret stabile bestande og øge løvtræandelen yderligere.

Bommerlund plantage er i den vestligere del præget af tilplantninger fra den seneste orkan, der
anrettede væsentlig skade i området, nemlig orkanen fra 1967. Hugsten vil i den kommende periode
blive præget af udbytte af mindre dimensioner fra denne del og hugst i randene i plantagens
orkanramte del mod øst. Der er derfor i planperioden regnet med et større areal til foryngelse end
fladefaldsarealet opgjort efter stormfaldet. I alt er der forslag til ændringer i anvendelse (herunder
træartsskifter) for 165,3  hektar, hvilket er en betydelig del af plantagens samlede areal.

Forslagene til anvendelse af disse arealer tager udgangspunkt i de generelle retningslinier for
statsskovarealer, herunder Skov-og Naturstyrelsens træartspolitik. Ud fra dette og de lokale terræn-,
jordbunds-og vækstforhold i øvrigt er der søgt opbygget en ny skov med betydeligt større variation,
hvilket giver større mulighed for vedvarighed i driften og for i fremtiden at kunne forynge skoven
ved selvforyngelse.

På grund af jordbundsforholdene vil nåletræerne også i fremtiden indgå med stor vægt, men det sker
i blandingsbevoksninger. Plantninger med kun en træart vil derfor ikke indgå, så det ensidige præg
af rødgran vil blive meget ændret i den kommende periode. De anvendte blandinger af nåletræ vil
være:
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I blandingsforholdet 50/20/20/10 Douglasgran/sitkagran/skovfyr/lærk
Sitkagran/douglasgran/skovfyr/lærk
Thuja/sitkagran/skovfyr/lærk
Sitkagran/grandis/skovfyr/lærk,
Rødgran/sitkagran/skovfyr/lærk,

I blandingsforholdet 60/20/20 Rødgran/skovfyr/lærk
Skovfyr/sitkagran/lærk
Sitkagran/skovfyr/lærk

Der etableres nåletræ på næsten 100 hektar. De ca. 15 ha heraf vil være lærk og skovfyr, der
etableres med henblik på senere underplanting med løvtræ og/eller ædelgran. Resten er især
sitkagran på 55,2 hektar og rødgran på kun 12 ha.

Skov- og Naturstyrelsens Pyntegrønstrategi omfatter arealer på Aabenraa statsskovdistrikt. Der
indgår kun arealer i de mest velegnede områder, hvilket er i Bommerlund plantage og Torp/Årtoft
Plantage. Distriktet indgår kun som producent af nobilisgrønt, og til dette formål er i alt 12,4 ha
udpeget til tilplantning med denne træart i planperioden: Afd. 1460a, 1461 c og e, 1462c samt
1465a

En evt. inddragelse af yderligere arealer til pyntegrøntdyrkning skal ske ved planændring.

Konverteringen i retning af mere løvtræ vil være betydelig. Af de 165,3 ha, der skifter anvendelse
tilplantes 55,1 ha med løvtræ, altså 1/3. Det fremgår således tydeligt af såvel foryngelsesplan som
kort, at store arealer tilplantes med eg (34,6 ha) men også bøg benyttes i vid udstrækning (15,7 ha).
Dette sker i håb om at øge plantagens fremtidige stabilitet og variation.

Eg/kirsebær/østrigsk fyr i blandingsforholdet 80/15/5 eller eg/andet løv med diverse buske vil være
de mest benyttede egeblandinger. Eksempelvis kan peges på afd. 1473, hvor der etableres eg
indblandet 15 % andet løv og 15 % lærk. Lind vil f.eks. indgå i afd. 1456d. De indblandede busk-
arter vil være til glæde for dyrelivet og skovgæsten.

De eksisterende løvtræbælter blev planlagt i 1990, men i forbindelse med denne planperiode sker
der en færdiggørelse og udbygning. De nye løvtrækulturer vil være med til at danne et nord-syd-
gående løvtrænet, mens lærkebælterne langs Anden Vej og Fjerde Vej vil være starten på et øst-
vest-gående net af stabile nåletræsarter, der med tiden må udbygges. Med tiden kan disse bælter
underplantes med mere sårbare arter f.eks. bøg eller ædelgran.

I afd. 1397 og 1399 etableres eg under hensyntagen til vandværksboringerne i Vejbæk skov. Mod
nord vil egeplantningerne ud mod Gejlå med tiden skabe et smukt skovbryn ud mod åen og en blid
overgang fra plantagen til det åbne land.

Der etableres også eg på en ny måde, nemlig ved holmevis planting af 1-2.000 ege per hektar og
imellem holmene skal der ske naturlig tilgroning.  Dette skal ses som et led i at øge biodiversitet og
arbejde mod naturnær skovdrift med et minimum af plantning på lang sigt. Denne metode vil blive
anvendt i afd. 1469 a.
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Som et yderligere skridt i denne retning henlægges afd. 1446a på 3,2 ha til naturlig tilgroning,
hvilket også vil gælde afd. 1469c.  Det forventes, at de tidlige faser vil blive domineret af birk og
røn.

Bøgekulturene etableres ved skærmstilling af især ædelgranbevoksninger f.eks. mod nord i afd.
1458 ud mod Bov-Hellevadvejen og mod syd i afd. 1494 grænsende op til Hærvejen. Der
underplantes dog også rødgran i afd. 1434 for at sikre en god bræmme af løvskov langs hovedvejen.

&	���������7
Der er ovenfor nævnt, at der udlægges arealer til naturlig tilgroning samt sker ekstensiv tilplantning
med eg i holme og naturlig tilgroning mellem holmene.

Mod vest i plantagen udlægges flere arealer (afd. 1369 c og f, 1376b samt 1377c) til mosearealer.
1369c og f vil indgå som en udvidelse af Store Mose, der er et eksisterende sø- og mose-område. De
nord for liggende ege vil indgå i arealet efter at være afstandsstillet. 1376b vil sammen med 1377
(udlægges til slette) udvide det vest for liggende moseareal.

Afd. 1413b, 1414f og 1421 b på samlet 3,9 hektar inddrages i mosearealet Paradiset, ligesom
afd.1423b (0,4 ha) udlægges til slette i tilknytning til mosen. I 1488b ryddes bevoksningen så det
åbne naturareal vest for udvides.

Arealerne langs Hærvejen plejes – som det er almindeligt i plantagen for arealer langs Hærvejen –
langt mere intensivt ved hugst og lysstilling af træer. Derved skabes et indblik under træerne, og
plantagen markerer sig ikke så massivt ud mod den gamle oksevej.

/����7
Publikumsforholdene kan bedres ved udgivelse af en vandretursfolder for plantagen. I første
omgang overvejes udgivet en lokal folder og afmærket en vandrerute. Den stimæssige
sammenhæng med Vejbæk skov, der ligger lige syd for, skal indgå i planlægningen.

De kulturhistoriske elementer omkring Hærvejen/Oksevejen plejes fortsat.

@�
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagen udgør 3,4 ha sø, 0,8 ha hede, 8,9 ha eng og 25,9 ha
mose.

:�����'$� (SØ – 1,90 ha), :�����'$� (MOS – 1,80 ha), +
�	��>���
§ 3 beskyttet sø og mose. Lysåben sø og mose i udkanten af skoven. Mod syd findes marker med
andet ejerforhold.
Søen har en stor åben vandflade. Vandet er klart. Ved bredden findes sine steder hængesæk. Ellers
er kantvegetationen ringe udviklet.
Den omgivende mose er sine steder meget fugtig. Der er få spredte træer. Mosens vegetation er
generelt næringsfattig, men nær skoven ses et mere næringsrigt indslag.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok (nær skov).
Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, sand-hjælme (nær skov), almindelig hundegræs (nær skov), smalbladet kæruld,
almindelig rapgræs (nær skov), lyse-siv, almindelig star, toradet star, almindelig sumpstrå, tagrør.
Tokimbladede: Grå bynke (nær skov), hedelyng, hindbær (nær skov), klokkelyng, bidende ranunkel (nær skov),
rosmarinlyng, ager-tidsel (nær skov), tranebær, tveskægget ærenpris (nær skov).
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Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, krybende pil, hæg, hvid-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 2. Smukt landskab.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig sø og mose med hængesæk. På det stormfældede areal i
1369c undlades gentilplantning og krattet i 1369f ryddes, hvorved mosens areal udvides mod vest.

:�����)�� (HED – 0,8 ha)
§ 3-beskyttet mose. Nordvestlig dellitra. Mose omgivet af granskov.
I vest er mosen lyngdækket, men ellers er den overvejende dækket af tueformede græsagtige
planter. Der er spredte store graner.
Mosen er ret tør. Der er små fugtige partier.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, lyse-siv, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, tyttebær, rejnfan, revling, hvid snerre, tranebær.
Vedplanter: Rød-gran.
Mosser: Filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A� Bevaring af næringsfattig hede og hedemose.

:�����)�� (MOS – ca. 0,3 ha)
§ 3-beskyttet mose. Sydøstlig dellitra. Mose omgivet af granskov. Mosen er overvejende dækket af
tueformede græsagtige planter. Der er spredte graner. Der er intet frit vand.
����
�	A  Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, tyttebær, tranebær.
Vedplanter: Stilk-eg, rød-gran, almindelig røn.
Mosser: Almindelig jomfruhår, filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A� Bevaring af næringsfattig mose.

:�����)�� (MOS – 1,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose, som hovedsageligt er omgivet af nåleskov eller tidligere
nåleskov (nu ukultiveret).
Mosen består af lyng i knolde med mellemliggende fugtige partier. Den centrale del er meget
fugtig.
Der er ingen større vedplanter. Imidlertid ses små vedplanter, bl.a. selvsåede graner.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, klokkelyng, revling, tranebær.
Vedplanter: Rød-gran, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A�3. Smuk mose.
��� ������A�3.
>1���
����A Bevaring og udvikling af næringsfattig mose. Selvsåede vedplanter bør holdes i ave,
men udgør ikke et akut problem. Ved at undlade at gentilplante i 1376b og 1377c udvides det åbne
areal mod øst.

:�����*'� (MOS – 1,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben tørvemose hovedsageligt omgivet af granskov. I mosen er der spredte
vedplanter, især nåletræer.
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Mosen er ret tør. I udkanten er der udgravet en lav ringformet kanal. Kanalens bund er for
størstedelens vedkommende fast og tør, men der er dog åbent vand i nordvest og sydøst. Vandet er
brunt og uklart.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, almindelig star.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng.
Vedplanter: Dun-birk, rød-gran.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Fugtig tørvemose.

:�����$�7 (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Kunstig sø omgivet af høj granskov. Søen er en smule beskygget af de omgivende
graner. Den er lavvandet, og planter stikker op gennem overfladen.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star.
Tokimbladede: Hindbær.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, rød-gran, krybende pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af dam, som har udviklet sig til et naturligt præg. Det tillades at søen gror til
og med tiden overgår til mose.

:�����$�� (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose i den nordlige del af skoven mellem hovedvejen og Hærvejen. Mosen er
dækket med træer og højt ris. I den centrale del er en fugtig sænkning.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, grenet pindsvineknop, lyse-siv, tagrør.
Tokimbladede: Angelik.
Vedplanter: Ask, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hunde-rose.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille mose. Pilekrat ryddes for at sikre udsigten fra den gamle bro.

:�����$%7 (MOS – 0,80 ha), :�����$%� (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Området er hovedsageligt omgivet af nåleskov.
I mosen findes en del spredte træer, der til dels er høje. Bunden er hovedsageligt tør og græsklædt. I
den østlige del er mosen lysåben og fugtig.
Søen ligger i den østlige del. Den har åbent vand med tørvemos i overfladen samt en omgivende
hængesæk.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, hvid snerre.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, almindelig gedeblad, rød-gran, glansbladet hæg, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø og tørvemose med hængesæk.

:����%��� (MOS – 13,10 ha), :����%��� (SØ – 0,70 ha), ��	����!����,
§ 3-beskyttede søer og mose. Stor overvejende lysåben mose med spredte søer. Omgivelserne er
nåleskov (mange vindfælder).
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Sine steder findes ret tæt bevoksning (hist og her med vindfælder). Det drejer sig om et område ved
sporet i øst og et område i det nordvestlige hjørne. Derudover findes spredte træer og buske.
Afd. 1412b er tre søer, nemlig to ret store labyrintagtige søer i den centrale del samt en mindre sø i
det sydøstlige hjørne. Søerne har åbent vand. Vandet er klart og brunt. Nogle steder er der
hængesæk.
Ved en grøft i den nordøstlige del findes en fjerde sø dækket med tagrør. Den er ikke vist på
skovkortet.
Områder af mosen har tidligere rummet bevoksninger med rødgran. De er nu ryddet, men stødene
ses stadig. Det drejer sig om et centralt område lidt nord for afd. 1423b og et nordligt område syd
for afd. 1415b.
Mosens bund er gennemgående fugtig. Der er vandfyldte grøfter. Områderne med bevoksning og de
ryddede områder med stød er ret tørre.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, mark-frytle, vellugtende gulaks, sand-hjælme, almindelig hundegræs,
smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig sumpstrå, rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Bellis, blåbær, hedelyng, hindbær, håret høgeurt, bidende ranunkel, klokkelyng, gåse-potentil, revling,
rundbælg, skovstjerne, hvid snerre, tormentil, tranebær, tyttebær, lancet-vejbred, smalbladet vikke, tveskægget
ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, vorte-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, krybende pil, lærk, almindelig røn, selje-røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring og udvikling af lysåben tørvemose. Der skal ske rydning af nåletræer.
Vindfælder fjernes. Ved at undlade gentilplantning af 1421b samt rydde afd. 1413b og 1414f, der
ligger mellem Paradismosen og de to østligste søer i afd. 1414, udvides og sammenbindes de åbne
naturarealer. På sigt søges mosen og engene ved Gejlå knyttet sammen gennem rydning af 1415b.
Der igangsættes forsøgsvist græsning af mosen.

:����%�%� (MOS – ca. 0,9 ha), :����%�%� (SØ – 0,3 ha)
§ 3-beskyttet moser og søer. Begge litraer er delt op i 3 dellitraer. Overvejende lysåbne moser
omgivet af ung egeskov og granskov med kraftigt indslag af birk og gran ved moserne. I de to
sydligste områder findes hængesæk.
Mosen rummer to våde partier med mos og kæruld, men intet frit vand.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star.
Tokimbladede: Gederams, hedelyng, hindbær, klokkelyng, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, grå-pil, krybende pil, almindelig røn.
Mosser: Filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåbne tørvemoser, søer og hængesække. Ved at rydde afd. 1414f, der
ligger mellem de to østligste områder og Paradismosen udvides og sammenbindes de åbne
naturarealer.

:����%�'� (ENG – 6,20 ha), ���
�	���2�:����%�)��(ENG – 1,30 ha), :����%�*� (ENG – 1,40
ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Afd. 1417a og 1418a er fredet.
Lysåben eng langs skovens nordlige bryn. I nord løber Gejlå. Der er enkelte vedplanter på engen.
Nær Gejlå Bro i øst er der nogle høje træer.
Mod vest findes små fugtige partier. Floraen i den østlige del synes ret triviel.
Engen er omgivet af hegn. En tværgående grøft i den vestlige del er frahegnet.
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����
�	A Karporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, almindelig hvene, grenet pindsvineknop, almindelig
rapgræs, eng-rævehale, rørgræs, lyse-siv, almindelig star, kær-star, toradet star, rød svingel.
Tokimbladede: Angelik, lodden dueurt, stor fladstjerne, eng-forglemmigej, hindbær, hjortetrøst, femhannet hønsetarm,
eng-kabbeleje, rød-kløver, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, stor nælde, eng-nellikerod, gåse-potentil, bidende
ranunkel, lav ranunkel, tigger-ranunkel, butbladet skræppe, kruset skræppe, hvid snerre, sumpkarse, almindelig syre,
ager-tidsel, horse-tidsel, tormentil, trævlekrone, glat vejbred, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Rød-el, krybende pil, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
@�
�	��	��A�3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben eng. Engen skal fortsat afgræsses. Floraen forventes at blive
mere varieret, også mod øst.

:����%�)7 (MOS – 1,20 ha), <�����>���
§ 3-beskyttet mose. Tæt bevokset mose omgivet af overvejende nåleskov. Mod vest går en vej.
Mosens bevoksning består af høje eller middelhøje træer samt buske. Der er en del vindfældede
nåletræer.
Der er vandfyldte grøfter med mudret bund. Ud over grøfterne er mosen ret tør.
Bunden er meget beskygget. Der er kun få arter.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, rørgræs, lyse-siv.
Tokimbladede: Hindbær, stor nælde, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, rød-gran, nobilis, grå-pil, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Fugtig lysåben mose. Der foretages en nænsom udtynding, f.eks. ved fjernelse af
nåletræer og vindfælder.

:����%�$� (MOS – 1,40 ha), ����	
§ 3-beskyttet mose. Området er fredet.
Mose langs skovens nordlige bryn. Mod nord løber Gejlå.
Mosen er overvejende ret tør, men rummer dog fugtige dele. Nogle af artslistens planter forudsætter
en del fugt. De er registreret i selve mosen (men forekommer også i tilknytning til åen).
Mosens vegetation består af høje stauder. Den er under tilgroning med vedplanter, der sine steder
har karakter af buskads.
����
�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, grenet pindsvineknop, eng-rævehale, rørgræs, kær-star, lyse-siv, grå star,
tagrør.
Tokimbladede: Brombær, dunet dueurt, gederams, hindbær, hjortetrøst, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel,
ager-tidsel, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Stilk-eg, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af mose. Ryddes med jævne mellemrum.
:����%**7 (MOS – 1,80 ha)
§ 3-beskyttet mose. Det meste af området rummer nåletræer. I syd findes et lysåbent græsklædt
parti. Området er ret tørt. Det er fugtigst mod øst, hvor der er et mindre parti med ”pytter”. Der er
intet reelt åbent vand.
Et lyngdækket område er af ringe udstrækning.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng.
Vedplanter: Bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran.
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Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af tørvemose. Nåletræerne ryddes og det åbne område udvides mod
øst ved at rydde 1488b.

:����%$�7 (MOS – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose hegnet sammen med mark i nord. I syd er der marker med andet
ejerforhold. Mod øst og vest er der nyplantet skov. Mosen rummer nogle vedplanter tæt ved det
sydøstlige hjørne, men ellers er der kun lave planter. Mosen huser bl.a. soldug.
Mosen er ret tør. Et parti med åbent vand er kun 1-2 m i tværsnit.
����
�	A Enkimbladede: Mark-frytle, vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, almindelig
rapgræs, lyse-siv, almindelig star, rød svingel.
Tokimbladede: Lund-fladstjerne, håret høgeurt, femhannet hønsetarm, hvid kløver, kragefod, mælkebøtte, stor nælde,
bidende ranunkel, lav ranunkel, kruset skræppe, rundbladet soldug, hvid snerre, ager-tidsel, tormentil, tranebær, lancet-
vejbred.
Vedplanter: Stilk-eg, krybende pil, engriflet hvidtjørn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af tørvemose ved fortsat græsning.

:����%$)7 (SØ – 0,30 ha), �	�����!!��
§ 3-beskyttet sø. Kunstig sø med træklædt ø. Søen ligger i et egebevokset tidligere brandbælte.
Vandet er uklart med mosser i overfladen. Ved bredden er en bræmme af lyse-siv.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star, toradet star, almindelig
sumpstrå.
Tokimbladede: Hindbær, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk eg, almindelig gedeblad, rød-gran.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø, som giver afveksling i et ellers monotont plantageafsnit.

4� �1
§ 3-beskyttet vandløb. Å langs skovens nordlige bryn. Åen løber forbi Elkær og Vestereng. Der er
enkelte vedplanter langs bredden. Ved Gejlå Bro er der høje træer. Længden ved skoven er 3.500 m.
Forureningsgraden er II.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Smalbladet mærke, almindelig vandranunkel, vandstjerne ��.
&3	A Ledorme: Børsteorme: �����(��	�.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�.���	����	.
Slørvinger: &�
���	,��	���������1.
Vårfluer: .�������(��,�G�
��������	�, ���	(�����	.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����, �	�������	�.�Kvægmyg.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl, huesnegl, skivesnegle.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har i den vestligste del målsat vandløbet B1 (gyde- og
yngelopvækstområde for laksefisk). For den øvrige del er målsætningen B2 (laksefiskevand). Begge
målsætninger er opfyldt.
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5����������	
Driftsplanperioden vil i Bommerlund plantage blive præget af tilplantning efter stormfaldet samt
sikring af, at kulturerne kommer godt i gang.  Endvidere vil der skulle tages hul på etablering af nye
nobilis-bevoksninger jfr. Pyntegrøntstrategien, så der kan produceres uden brug af sprøjtemidler.

Herudover skal der for plantagen som helhed arbejdes mod en mere naturnær og stabil skovdrift,
hvor bevoksningerne gradvis bringes i en tilstand, så de enten kan underplantes og/eller forynge sig
selv. For at dette skal kunne sikres på lang sigt, skal der indbringes en væsentlig højere løvtræandel,
hvilket indgår i driftsplanen. Ikke mindst bøgen får nu en større rolle i plantagen.

Løvtræprocenten, der før stormen udgjorde 16 % af det skovbevoksede areal, vil efter tilplantningen
stige til 27 %. Det er især egearealet, der øges. Arealandelen af hjemmehørende træarter (løvtræ (på
nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr) øges tilsvarende fra 15 til 27 %. De ikke skovbevoksede
arealer øges med 9,8 ha slette og mose.

Den biologiske mangfoldighed styrkes både ved en større spredning i træartsvalget i plantagen, men
også ved at udlægge arealer til naturlig tilgroning til skov og ved at udlægge nye åbne arealer i
tilknytning til nuværende moser.


