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Indtil 1870’erne blev området Frøslev Sand brugt af bønderne i Frøslev til fællesgræsning. Herefter
opkøbte og tilplantede det tyske forstvæsen størstedelen af området. Opkøbene og tilplantningen er
fortsat til vor tid, hvor området Frøslev plantage omfatter ca. 1.500 ha, hvoraf staten ejer 1.041,7 ha.
Plantagen er anlagt med bevoksninger af nåletræ, som på trods af den sandede jord gror godt. Det
skyldes ikke mindst den relative høje nedbør i området. Der findes lidt oprindeligt egekrat i
plantagens nordlige del omkring Sandgård. I driften af plantagen lægges også særlig vægt på pleje
af hede- og klitområderne, og samtidig indplantes meget løvtræ for at opnå en mere stabil og
varieret skov.

Den sandede jordbund kombineret med det store varierede skovområde giver muligheder for et stort
og artsrigt dyre- og fugleliv. Særligt skal nævnes sortspætte, ravn, natravn og vild kanin, men også
bestanden af kronvildt og dåvildt. Plantagen er et yndet område for svampesamling, som især
dyrkes af folk fra Flensborg

I stormene i 1967 væltede der store arealer med gammel rødgran i Frøslev Plantage. I 1968 kom
kulturbetænkningen fra det i 1967 af Direktoratet for Statsskovbruget nedsatte kulturudvalg. Dette
udvalg kom med nogle retningslinier for kulturanlæg, der i hovedtræk gik på at nedbringe
kulturomkostninger ved bl.a. at nedsætte plantetallet til 2.500 planter/ha, at begrænse
efterbedringen, og at renholdelse begrænses til et minimum.

Disse forskrifter blev nøje fulgt ved kulturanlæggene i Frøslev Planatge, og det har medført en
række skovdyrkningsmæssige problemer. Kulturbetænkningens forskrifter har vist sig kun at være
nogenlunde forsvarlige når alt lykkes; tilstrækkeligt godt skovklima (altså ikke store, åbne flader),
optimal proveniens, optimal kulturvedligeholdese, ingen vildtskader m.v. Disse forhold har
tilsyneladende ikke været til stede i Frøslev, medens det er gået betydeligt bedre i den nærtliggende
Bommerlund plantage.

Allerede i den afvigte plan beskrev man, hvordan 1967-stormfaldet og dets eftervirkninger havde
ansvaret for en del af den ret utilfredsstillende sundhedstilstand i plantagens rødgranbevoksninger.
Man var endvidere klar over, at proveniensvalget havde været forkert, samt at der var problemer
knyttet til det lave plantetal. Hertil kommer, at kulturplejen kunne have været bedre. Man påpeger
også, at et af resultaterne af stormen var ”Finkehede”, der siden stormen havde ligget som åbent
område og var plejet som sådant. Det er i sammenhæng med området Sandgaard (nordfor) med til at
understrege de geologiske kvaliteter i Frøslev plantage.

Problemerne er i dag derfor endnu således: for lille stamtal, for dårligt skovklima, vigende sundhed,
hugstfølgeproblemer samt for kraftig dominans af rødgran. Det sidste kan tydeligt erkendes på det
farvelagte skovkort. Med tiltagene i denne plan fortsætter distriktet den lange forbedringsproces.

Skovens store græssere, kronvildtet, var fra omkring 1960 kun på besøg i området som strejfvildt.
Først fra midten af 1980-erne, lykkedes det kronvildtet at etablerer en mindre, fast bestand i
Bommerlundområdet, og nogle få år senere stod kronvildtet også fast i Frøslev plantage.
Kronvildtbestanden i området har lige siden 1980-erne været i en konstant vækst. Den efterhånden
”pæne” bestand af kronvildt, har forårsaget en del skader, både i skoven, men også på de



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

216

tilgrænsende landbrugsarealer (landbrugsafgrøder). I skoven drejer det sig om fejeskader, bidskader
og skrælleskader.

Dåvildtet har ligeledes – ud fra undslupne dyr fra hjortefarme – etableret sig fast i området, dvs.
både Frøslev og Bommerlund plantager.
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Grundet de sammensatte og specielle geologiske forhold i plantagen gives en grundig beskrivelse
heraf.

Frøslev ligger på Tinglev Hedeslette. Store områder er blevet påvirket af vind og har dannet et
klitlandskab. Den geologiske historie begynder ved, at NØ-isen står ved Hovedstilstandslinien øst
for plantagen for omkring 22.000 år siden. Smeltevand strømmer fra isranden og danner Tinglev
Hedeslette der består af lag af smeltevandssand og smeltevandsgrus. Et mindre genfremstød af NØ-
isen betyder at isen bevæger sig ind over smeltevandssletten og dækker omtrent den østlige halvdel
af Frøslev Plantage. Frøslev Plantage ligger således i grænseområdet mellem morænelandskab og
hedeslettelandskab.

Efter isens bortsmelten ligger landet hen uden vegetation. Det giver vinden let spil. Området har
tilsyneladende været udsat for sandflugt flere gange under sidste istid. Sandflugten har efterladt et
relativt jævnt dække af flyvesand der, hvor det er bevaret, oftest er 1-1,5 meter tykt. Dette flyvesand
kaldes dæksand, fordi det følger den oprindelige topografi og ikke danner klitter som det yngre
flyvesand der kendes fra historisk tid. Lignende lag af dæksand kendes fra Holland, Belgien og
Nordtyskland. Det har lighedspunkter med de såkaldte løssaflejringer. Som muligt kildeområde for
sandet (dæksand og løss) peges på Nordsøen der var tørlagt under istiden. Havniveauet var lavt
under istiden, fordi meget vand var bundet som is på polerne.

Efter istidens afslutning for ca. 10.000 år siden indfinder vegetationen sig, og der har sandsynligvis
ikke været sandflugt af betydning førend mennesket langt senere fik indflydelse på udviklingen.

Dæksandsaflejringer er magre jorder der efterhånden podsolerer og danner al-lag. Enkelte steder har
alen cementeret et jordlag så kraftigt at dette er blevet vandstandsende. Disse steder har udviklet sig
med permanent bundfugtighed og tørvdannelse. På dette tidspunkt blev området ramt af en
hedebrand der udslettede vegetationen og bunddækket, men på de fugtige ”pletter” har tørvelaget
overlevet. På de nøgne arealer har vinden fået fat i de gamle flyvesandsaflejringer, og der er sket en
kraftig erosion på nogen steder og pålejring af ungt flyvesand i form af klitter andre steder. Da de
fugtige pletter er stabiliseret af kraftigt cementeret al-lag og tørvelag, står disse tilbage som øer eller
halvøer i erosionslandskabet. Det er dette man forstår ved klimper. (Et gammelt mundheld er: ”at
kørene her går opad for at drikke”, mens ordet klimp er den lokale betegnelse for al.). Klimperne er
noget særligt for Frøslev plantage. Der er i alt registreret 27 klimper. De mindste har en diameter på
kun 40 meter. Den største er ”Den våde Klimp”, der var været på ca. 7 ha.

Der skal gøres opmærksom på den illustrative naturudstilling i Frøslevlejren, der på fornem vis
forklarer klimpernes dannelse.

Klimper kan defineres som erosionsrester med tørv i overfladen af gammelt flyvesand. Hovedtypen
ligger frit og er lavest og moseagtig på midten med højere rande af yngre flyvesand der også i
tyndere lag strækker sig ind over midten. Hovedtypen findes også med skjult mosekarakter når det
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yngre flyvesand er så tykt at overfladen er tør. Her findes dog lokalt grundvand i ringe dybde på
grund af det vandstandsende lag. Miniklimper opstår hvor klimpen er så lille at randvoldene af
yngre flyvesand så at sige mødes på midten. Klimpen bliver gravhøj-lignende. En sidste klimp-type
er hvor klimp-halvøer rager ud fra et større bevaret flyvesandsdække.

Frøslev Plantage, som ligger på Hovedstilstandslinien, kan deles op i smeltevandssand og –grus i
øst og ekstramarginalt smeletevandssand og –grus i vest. Dette materiale er siden omlejret som
flyvesand, der dækker meget store områder. I den østligste del findes små forekomster af
moræneler. I den nordvestlige grænse findes også et lille område med ferskvandsgytje.

Smeltevandssandet er enkelte steder også overlejret af flydejord. Flydejord dannedes i det
permafrostmiljø der herskede efter isens bortsmelten. I sommerperioden smeltede den øverste del af
jordmassen og det gav mulighed for flydning af det øverste vandmættede niveau. I den kolde
vinterperiode derimod frøs det vandmættede øvre niveau atter ind hvilket gav mulighed for
dannelse af frostsprækker. Begge processer betegnes kryoturbation og processerne ødelægger
oprindelige sedimentologiske strukturer (f.eks. skrålejringer) og lagdeling.

Der er så vidt vides ikke foretaget jordbundskortlægning/lokalitetskortlægning i området. Der blev
dog beskrevet 2 jordbundsprofiler i gravede jordbundshuller indenfor det stormfældede område
efter orkanen i december 1999.

Det ene jordbundsprofil, der findes i afdeling 3740, er tilsyneladende flyvesand til 20 cm dybde der
overlejrer moræneaflejringer. Hvis det er korrekt iagttaget, er der muligvis tale om
moræneaflejringer for forrige istid (Saale Istid), og som sådan tilsvarer det bakkeøerne. For denne
teori taler, at aflejringerne under flyvesandsdækket er gennemskåret af flere iskiler der står i profilet
som lodrette hvide kiler. Iskiler dannes under permafrostbetingelser og findes typisk på bakkeøerne
der under sidste istid (Weischel Istiden) lå udenfor isranden i arktisk klima.

Det andet jordbundsprofil findes i afdeling 3609. Her findes moræneaflejringer til 60 cm dybde der
overlejrer foldede og til dels lodretstående lag af smeltevandssand og mere lerholdige lag. Den
geologiske historie er muligvis den at der foran indlandsisen er aflejret vandrette lag af
smeltevandssand og mere lerholdige lag. Denne vekslen kan skyldes skiftende strømhastigheder,
muligvis styret af årstiderne. Om sommeren smelter isen og danner meget smeltevand som derfor
strømmer hurtigt og medbringer groft materiale (sand). Om vinteren aftaget afsmeltningen og de
fine materialer afsættes. Efter aflejring af sand- og lerlag er klimaet generelt blevet koldere, og
isranden bevæger sig hen over sine egne smeltevandsaflejringer. Det betyder at
smeltevandsaflejringerne foldes, og at der aflejres et tyndt morænedække ovenpå.

Området ligger i det nationale geologiske interesseområde 111 Frøslev Sande. Desuden ligger
Frøslev Plantage i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 1. Interessant
for plantagen er indlandsklitterne og de senglaciale flyvesandsformer (”klimper”).

På baggrund af geologiske observationer fra 1985, i forbindelse med gennemgang af de nationale
geologiske interesseområder, udpeges en række lokaliteter i Frøslev Plantage som de bedste
eksempler på flyvesandslandskaberne og de forskellige typer af klimper. Disse beskrives i det
følgende:
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•  I afd. 3528 og 3529 ses ”Den Våde Klimp”. I denne klimp findes et profil i grusgraven hvor
man kan se dæksandslagene, al-laget, tørvelaget og det yngre flyvesand med lag af kulstøv. Den
Våde Klimp tilhører hovedtypen med fugtige forhold i midten og randvolde. Fra Grusgravsvej,
der ligger på afblæsningsfladen, ses klimpens kant gennem træstammerne, og man kan få en
fornemmelse af hvor meget sand der er blæst væk. Den Våde Klimp er videnskabeligt
undersøgt, og det er på baggrund af disse undersøgelse, at man har kunnet udrede klimpernes
geologiske historie.

•  I afd. 3548 og 3556 ses ”Kapellet”. Det er det bedste sted at se en klimp som landskabsform.
Denne klimp er også fritstående med fugtige forhold i midten.

•  I afd. 3585 og 3586 ses miniklimper hvor randvoldene så at sige mødes på midten. Disse kaldes
på dette sted Nissepolde. Det gravhøjagtige udseende er ikke til at tage fejl af!

•  I afd. 3580 ses klimpagtige halvøer der på tre sider ligner en klimp med stejle sider, mens de i
virkeligheden er udløbere fra et større flyvesandsområde. Den stejle kant anes gennem
træbevoksningen fra Grusgravsvej.

•  I afd. 3605 findes et større område med dæksand med vandstandsende al-lag.
Dæksandsaflejringer dækkes af yngre flyvesand med varierende tykkelse. Det er et
definitionsspørgsmål om ikke området er én stor klimp. Man kan se området fra Ålemose
Vandsted hvor det strækker sig mod nord. Nord fra Ålemose Vandsted findes ”Stormenes Hav”
der er et vådområde skabt ved at skrabe det yngre flyvesand væk.

•  I afd. 3548 findes Finkehede, der er et mere almindeligt klitterræn. Her er en del af det sand
endt som er blæst væk fra afblæsningsfladerne mod vest.

•  I plantagens nordlige del løber ”Sandgård”, en cirka 4 km lang vold af flyvesand der på de
midterste stykker er fuldstændig retlinet. Mød øst ved Frøslev Polde præges volden af mere
uroligt flyvesandsterræn. Volden har samme opbygning som klimperne. En gennemgravning af
volden viste at 6 meter under voldens ryg befandt dæksandet sig med 5-10 cm mor, 35 cm
blegsand, 10-15 cm cm humus al og 20-25 cm jernal. Derunder fandtes hedeslettegrus.
Overfladen af dæksandet lå i samme niveau som andre steder i plantagen.

•  Ved 3568 og 3807 findes ”Ryttergab”, hvor volden Sandgård er særlig markant.

Årsnedbøren er ca. 1.030 mm, og der måles ofte minustemperaturer selv i juli måned.
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Hede- og kærarealer, samt jorddiger er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og 4.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Frøslev Plantage prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser berørt af to biologiske korridorer og den nationale cykelrute
”Hærvejen”. Plantagen er af biologisk værdi samt af særlig landskabelig og friluftsmæssig værdi.
Den østlige del af plantagen er endvidere af geologisk værdi mens den centrale del er af særlig
geologisk værdi. Vest for plantagen er der i regionplanen udlagt et skovrejsningsområde (nr. 83),
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hvor der er privat interesse for at rejse ny fredskov. Plantagen ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser samt i et turistområde. Sønderjyllands amt har forsøgsboringer i plantagen,
hvor man undersøger grundvandskvaliteten under skov – nåleskov.
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En læng bræmme på 32,4 ha i plantagens nordende over arealerne kaldet Kaninpold, Ane Maries
Gab, Snappegab, Sandgården og Ulvegab er udlagt til plukhugstdrift. Områderne er beliggende på
en 4 km lang parabelklit. Klitten skal gennem plukhugst og græsning fremstå som et naturligt
sammenhængende egekrat med de plante- og dyrearter, der er knyttede hertil. Dele af egekrattet,
som nok er rester fra den oprindelige skov, er ved at blive til egeskov. Der er endvidere truffet aftale
med en af de private naboer om fredning og drift af et egekrat, som ligger umiddelbart op til
Sandgård.

5��
�	���
�	��
Der knytter sig en rig kulturhistorie til plantagen. Bøndernes brug af området og plantagens
tilblivelse med opkøb og tilplantning er indgående beskrevet i bogen om Bov Sogn (redigeret af
Chr.Stenz og R.P.Sørensen, udgivet af Historisk samfund for Bov sogn, 1969). Stednavnene giver
oplysninger om stedets historie.

Frøslevlejrens etablering i plantagen under slutningen af 2. verdenskrig er en særdeles vigtig brik i
stedets historie. ”Den selvejende institution Frøslevlejren” (DSI) har siden 1984 stået for driften af
bygningerne i Frøslevlejren. Dog undtaget de bygninger, der ejes af Nationalmuseet. Arealet (afd.
3644) er udlejet til DSI, der arbejder inden for rammerne af lejekontrakten og for kommunens
lokalplan for området.
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Frøslevlejren – et mindesmærke fra 2. verdenskrig  - påkalder sig hyppigt politisk interesse. Den
11.maj 1999 fremsatte SF, DF, CD, EL, FP og CD beslutningsforslag i Folketinget (B 140) om
etablering af national mindepark i Frøslevlejren. På baggrund af forslaget blev der fra Energi-og
Miljøministeriet og Kulturministeriet i oktober 1999 optaget forhandling med DSI Frøslevlejren.
Forhandlingerne blev tilendebragt i begyndelsen af 2001. Disse forhandlinger er mundet ud i en
række tiltag, der skal igangsættes for i højere grad at markere anvendelsen som fangelejr.
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Frøslevlejren er i amtets kulturmiljøbidrag i regionplanen udpeget som unikt kulturmiljø.

En ret stor del af  ”Den våde Klimp”, der var været på ca. 7 ha, er afgravet til vejbygning. Først
gravede Bov kommune i klimpen, senere var det fangerne fra Frøslevlejren. Skovhytten blev brugt i
forbindelse med Frøslevfangernes arbejde med grusgravning mv. i plantagen, og den har derfor
også en særlig kulturhistorisk baggrund.
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Frøslev plantage er en anderledes plantage, idet det varierede terræn med polde og klimper giver en
særlig oplevelse, end man ellers får i en nåleskovsplantage.

Plantagen er knyttet til Frøslev og Padborg og besøges flittigt af områdets borgere. Men der
kommer også mange tyske gæster, ikke mindst fra Flensborgområdet, som nyder at gå tur i denne
nærtliggende, store skov. Der findes således gående, ridende eller cyklende skovgæster på alle
årstider. Frøslev plantage er den mest besøgte af distriktets plantager, hvorfor der også er en del
friluftsfaciliteter.

I  Kådnermosen (afd. 3732 og 3733) er indrettet et rekreativt areal med grillplads, toilet og natur-
information samt skovlegeplads.

Ved Karsten Thomsens Plads nordvest for lejren findes en primitiv overnatningsplads. Der er
indrettet primitiv lejrplads ved Bossens sten i afd. 3812, ligesom der findes en lejrplads ved
Skovhytten.

Syd for Frøslevlejren findes en motionsbane, nord og øst for lejren en hundeskov og ved
Eflingbjerg et udsigtstårn. Fiskeriet i Stormenes Hav og Kådmermose er frit.

I Frøslevlejren driver skovdistriktet Naturskolen Frøslev Polde i samarbejde med Bov, Tinglev og
Lundtoft kommuner. Her er der også indrettet en naturudstilling, der er tilgængelig for alle.
Skovhytten midt i Frøslev plantage er et vigtigt holdepunkt for friluftslivet i plantagen og hytten
bruges ofte i forbindelse med besigtigelser, møder, jagter og naturskoleaktiviteter.

Plantagen er hjemsted for afholdelsen af mange relativt stor arrangementer.

Der er udgivet en vandretursfolder for Frøslev plantages nordlige del og i tilknytning hertil er der
afmærket en vandrerute. Der er ligeledes en afmærket vandretur i den sydlige del af plantagen ved
Fårevandstedet.

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. Disse viser, at Frøslev plantage fra at være moderat besøgt i 1980 nu er intensivt
besøgt, måske endda meget intensivt.  Besøgstallet for hele plantagen er topscorer på distriktet,
nemlig 108.000 besøgstimer pr. år i undersøgelsesperioden. Disse tal bekræfter også distriktet
iagttagelser af besøgende i skoven hele året rundt.
En interessant detalje i den nye undersøgelse er, at spørgeskemabesvarelser viste, at 20 % af de
besøgende luftede hund. Der er en større procentdel end i øvrige skove. Det kan ses i sammenhæng
med, at der er en hundeskov i området ved Frøslevlejren.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

221

Det er også interessant, at besøgende i skoven angiver en ret lang transport tid, i gennemsnit 44
minutter, hvilket er mere en de fleste øvrige af distriktets skove. Det kan skyldes, at folk
kombinerer besøg i Frøslevlejrens Museum med et besøg i plantagen, hvor der er chance for at se
kronvildt og dåvildt.
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En bevoksning af Japansk lærk i afd. 3573a på 2,1 ha, anlagt 1955, er godkendt til frøhøst (F.410).
Der er tale om afkom fra Sostrup-lærken.
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I afd. 3817 findes et rødgranproveniensforsøg  og et sitkagranproveniensforsøg.
I afd. 3539 findes et forsøg med bekæmpelse af Fomes annosus (rodfordærversvampen) i 2.-
generations rødgranbevoksninger.
I afd. 3538 findes et planteafstandsforsøg med rødgran.
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Mulighederne for skovdrift er på trods af den magre lokalitet og risikoen for forårsnattefrost ret
gode, ikke mindst på grund af den høje nedbør. Indtil stormfaldet i 1967 var der da også særdeles
fine granbevoksninger i plantagen. Men siden stormfaldet, hvor disse bevoksninger væltede, har
skovklimaet været stærkt forringet, ligesom gentilplantningerne i sin tid som ovenfor beskrevet slet
ikke er lykkedes godt nok, hvorfor der i dag eksisterer en del driftsmæssige problemer.

Stormfaldet i 1999 var betydeligt, men  ikke så omfattende som i flere andre af distriktets plantager
og ikke så omfattende som i 1967. Der var fladefald på 51,4 ha og i volumen drejer det sig om ca.
13.000 m3. Det har dog medført en yderligere skævhed i aldersklasserne og en ny forringelse af
skovklimaet.
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Der har i en årrække systematisk været indplantet løvtræbælter hovedsagelig med eg blandet med
skovfyr og lærk. Eksempelvis kan peges på løvtræbælter langs Den Flade Vej og Kongevejen. Der
er gjort en indsats for at forynge skovens yderkanter med en mere stabil og varieret bevoksning,
ofte ved underplantning (eks. afd. 3584). Bøgen viser sig at kunne gro rimeligt, især i plantagens
østlige del (afd. 3601), men på grund af forårsnattefrosten må det ske ved underplantning, som afd.
3583b er et vellykket eksempel på.  Selv om der ikke kan satses på kævleproduktion bidrager bøgen
til variationen i plantagen. Derfor indgår der også underplantninger med bøg i den kommende
planperiode.
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I 1996-97 har distriktet gennemgået de problematiske kulturer fra 1967-stormen (jfr. beskrivelsen i
indledningen), nærmere betegnet i perioden 1967 til 1984. Der er ved gennemgangen foretaget  en
taksation, bedømmelse af sundhedstilstanden og en beregning af bevoksningskvotienten. Der er
bedømt i alt 304 ha, og arealerne er opdelt i klasser ud fra de produktionsparametre, der er
beskrevet. Resultatet ser sådan ud:

Rimelige bevoksninger 148 hektar, stamtal 950- 1.500  stk/ha
Dårlige bevoksninger   97 hektar, stamtal 900- 1.250  stk/ha
Meget dårlige bevoksninger   62 hektar, stamtal 650-    900  stk/ha

Disse bevoksninger influerer væsentligt på plantagens nuværende og fremtidig drift og hugst-
muligheder, idet tabelværdierne, der benyttes til beregning af plantagens hugst er betydelig
anderledes, end de er i ovennævnte bevoksninger.

I forbindelse med udarbejdelse af foryngelsesplanen for Frøslev plantage er der indarbejdet forslag
om underplantning af de fleste af de meget dårlige bevoksninger og dele af de dårlige bevoksninger.
De rimelige og en del af de dårlige bevoksninger kan indgå i den normale skovdrift. På grund af det
lave stamtal og den manglende slutning af kronerne kan de første 2-3 tyndinger undlades.
Kvaliteten af de omtalte bevoksninger vil i hele omdriften være dårlig.

Nogle af de dårlige bevoksninger fra denne periode er allerede underplantet, idet den delvis
mislykkede rødgran er brugt som en forkultur. Et eksempel herpå er afd. 3536 og 3537.

%�������������������

�������	��������7
Af de 242,2 ha, der planlægges at skifte anvendelse i planperioden på 15 år vil 22,4 blive til slette,
hede, mose, vildtager eller deciderede publikumsarealer. Der er skrevet mere om disse omlægninger
i det følgende afsnit om naturhensyn.

Ca. 67 ha er planlagt tilplantet med løvtræ, heraf ca. 16 ha med bøg, 50 ha med eg og 0,7 ha med
andre løvtræarter.

Bøgen bliver således styrket væsentligt som træart i Frøslev, hvilket anses for muligt i forbindelse
med skærmstilling af en række ædelgran- og lærkebevoksninger. Bøgen vil også markant blive
indplantet i området øst for Frøslevlejren (afd. 3808) i blanding med lærk, idet der er en
tilstrækkelig skærm fra den gamle bevoksning til at give mulighed for dette.

Egen vil indgå med forsat øget vægt i hele plantagen, både på stormfaldsarealer og andre arealer,
der forynges i perioden. Egen vil altid blive plantet i blanding  (eg/lærk/kirsebær,
eg/avnbøg/lind/rødel, eg/lærk/østrigsk fyr, eg/lærk/andet løv) og i højere grad som bevoksninger
med udstrækning frem for kun som bælter. Der kan som et markant eksempel peges på området
midt i plantagen ved afd. 3609, hvor der etableres mere end 6 ha eg samlet, delvis i holme.

I nærheden af de gamle egekrat søges selvforyngelse gennemført, specielt i afd. 3807/3808.

På de øvrige foryngelsesarealer anvendes stadig�nåletræarter, men i stigende omfang i blanding i
stigende omfang med bevarelse af indslag af løvtræarter, der enten indplantes i små holme eller
selvsår sig i området. Det planlægges således at bruge nåletræ på 153 ha. Fordelingen mellem
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hovedtræarter vil være sitkagran på ca. 64 ha, rødgran på ca. 27 ha, douglasgran på ca. 23 ha og
skovfyr på ca. 21 ha. Hertil kommer ædelgran på ca. 12 ha, lærk på ca. 6 ha og tsuga på 0,4 ha.  Den
betydende anvendelse af sitkagran berør på erfaringerne med træarten, der udvikler sig godt og kan
forynge sig sammen med de øvrige nævnte nåletræarter. Sitkagranen har også i stormmæssig
henseende vist sig mere robust end rødgranen. Den ældste granbevoksning i Frøslev, der ikke er
væltet af stormene er afd. 3569 lige vest for Frøslevlejren. Denne bevoksning på 3,6 ha er plantet i
1932 og nu over 24 meter høj.  Bevoksningen søges selvforynget suppleret med douglasgran og
bøg.

Douglasgranen indbringes især i plantagens sydøstlige del, hvor forholdene synes at passe bedst til
arten. Skovfyrren anvendes som hovedtræarter i plantagens vestlige del, hvor vækstforholdene er
vanskelige sammenholdt med påvirkningen fra kronvildt.

&	���������7
Ved forberedelsen af denne driftsplan har det generelt været et ønske at udbygge variationen i den
store plantage, ikke kun ved et mere varieret træartsvalg, men også ved  at skabe en større andel af
åbne naturarealer inde i plantagen, dvs. nedtone produktionen på dårlige produktionsarealer og øge
hensynet til andre interesser, hvor der er mulighed for at udbygge biotopsvariationen og
udstrækningen.

Der vil således i planperioden blive foretaget yderligere frilægning af yderligere ca. 5 ha omkring
%���
�����.	� ved Tungsandvej, så der bliver et samlet, åbent område i afdelingerne 3605, 3606,
3607 og 3612.  Det forventes, at de frilagte områder udvikler sig som mose og hede.

Der vil ligeledes blive foretaget supplerende frilægning af ca. 1 ha ved '��������� (del af afd.
3556), hvorved det synsmæssige indtryk af området forstærkes. På samme måde følges op ved
Nissepolde lige øst for Skovhytten (afd. 3586c på 0,3 ha og 3585e på 0,5 ha). Ved arealet med den
våde klimp lige vest for Skovhytten gives hensynet til denne geologiske dannelse øget prioritet, idet
området åbnes op og afgræsses.

&����������
#��������������������������������	��	���$
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I den nordlige del af plantagen frilægges et markant, landskabeligt parti på 2,6 ha ved Eflingbjerg,
der hidtil har været dyrket med nobilis (afd. 3572b).

De mange lige linier i plantagen er karakteristiske og kulturhistorisk interessante, men kan virke
noget ensformige. Der søges brudt op på dette ved at bruge Bukkestrømmen, der med et bugtet
forløb går på tværs gennem plantagen fra nordøst til vest, som en ledelinie for gradvise frilæg-
ninger. Disse frilægninger vil ikke ske på en gang, men efterhånden som det er skovdyrknings-
mæssigt forsvarligt. I afd. 3509, 3513 og 3514 frilægges på denne måde ca. 2,5 ha i perioden.
Arealerne kan betragtes som en grøn korridor gennem plantagen til glæde for publikum og
mulighederne for at iagttage f.eks. hjortevildtet øges.

Bukkestrømmen er ikke som man måske kunne ønske et smukt, strømmende vandløb.
Vandføringen er ustabil og der er ikke vand i hele forløbet af Bukkestrømmen gennem året.
Vandkvaliteten er svingende og udviklingen vil blive observeret.

Der etableres enkelte nye og bedre placerede vildtagre samtidig med at nogle af de eksisterende
tilplantes med løvtræ. I forbindelse med denne plan nedlægges således 2,7 ha vildtagre. Til gengæld
anlægges 1 ha vildtager mod syd og de 2,5 ha slette langs Bukkestrømmen, hvor vildtet kan
opholde sig, kan også tælle med i denne forbindelse.

Der skal fortsat være plads til hjortearterne i Frøslev plantage: kronvildt, dåvildt og råvildt.
Forårsbestanden af kronvildt på distriktet (inkl. Bommerlund) er på plantidspunktet ikke nøje
opgjort, men skønsvis nærmer forårsbestand sig et halvt hundrede individer. Ændringen i omfanget
og placeringen af vildtagre, øgning af åbne arealer og evt. ændring af A/B-skovsstatus kan ses i
denne sammenhæng.  Der foretages fortsat en beskydning af hjortebestanden for at sikre en sund
bestand, men også for at sikre mod en for stærk vækst i især kronvildtets skader på træerne. Det
indgår i distriktets jagtpolitik, at den årlige afskydning af kronvildt fastsættes forud for hver
jagtsæson. I de forgående 2-3 jagtsæsoner, har den planlagte årlige afskydning været sat til 10 stk.
kronvildt, heraf  max. 1 kronebærende hjort.

:����������������7
For at pleje de geologiske interesser i Frøslev Plantage holdes de i geologiafsnittet listede loka-
liteter, der anses for at være de bedste enkelte eksempler på de forskellige flyvesandsformationer i
plantagen, i videst muligt omfang frie for slørende trævækst. Dette arbejde igangsættes i perioden
men vil løbe over flere perioder afhængigt af de enkelte bevoksningers hugsttidspunkter. Det er
desuden vigtigt at profilet i grusgraven i Den Våde Klimp til stadighed holdes oprenset over så langt
et stykke som muligt.

'����������7
Styrelsen vil, af hensyn til roen for det store  hjortevildt, ændre plantagens status i den sydvestlige
del fra A-skov til B-skov, hvorved de store løbsarrangementer holdes i den del af plantagen, der
ligger nærmere Frøslevlejren. Der har været tale om forskellige modeller. Den umiddelbart bedste
løsning ville være at gøre området sydvest for Krathusvej til B-skov. En minimumsløsning kunne
være kun at indskrænke øvelsesaktiviteten i området syd for Pluskærvej.
Det er, på baggrund af hørningsrunden, besluttet at arealet syd for Pluskærvej udpeges som B-skov.
Det overvejes i denne sammenhæng, om der kan etableres en udsigtsplatform, hvor det er muligt for
publikum at observere hjortearterne.
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Der udarbejdes en særlig cykeltur med et geologisk tema, hvor man guides forbi de ovenfor
udpegede lokaliteter. En cykeltur kunne eventuelt omfatter en tur til Frøslev Mose og den mellem-
liggende bakkeø, der også hører med til det nationale geologiske interesseområde. En lille
informationstavle i grusgraven i Den Våde Klimp, om de lag der er synlige, kunne også medvirke til
at formidle den spændende geologi.

Skovhytten skal bevares og gerne forbedres.

Herudover skal der i planperioden ske følgende tiltag:
•  P-pladskapaciteten øges som en følge af aftalerne om Frøslevlejren betydeligt i afd. 3808 lige

øst for selve Frøslevlejren. Denne P-plads vil både få betydning for adgangen til lejren og til
plantagen, og det kan medføre justeringer af stiforløb i dette område.

•  Der etableres bedre forbindelse mellem motorvejsrastepladsen ved Frøslev og Frøslev plantage i
samarbejde med Vejdirektoratet.

Distriktet finder i øvrigt at P-plads og adgangsforholdene til plantagen er fornuftige, men i takt med
den stigende anvendelse, kan det blive nødvendigt med mindre udbygninger af eksisterende
publikumsfaciliteter eller anlæg af mindre, nye pladser.

'��������"����

Grundlaget for distriktets administration af lejren er Lokalplan 1/59 for Frøslevlejren samt de
ændringer, der er aftalt i forlængelse af beslutningsforslag B 140.  Hovedindholdet i de fremtidige
ændringer i lejren er følgende: Det oprindelige fangeområde markeres langs midteraksen med 0,5 –
0,6 m høje løvtræhække. Ud for hovedvagttårnet suppleres hækken med 2 m høje egestolper for
hver 10 m som symbolsk markering af det oprindelige fangehegn, der skilte fangeområdet fra
lejrens sydlige del. Ikke markerede bygningstomter markeres med træbeplantning af samme højde
som ovenfor. I selve fangeområdet fældes diverse træer af hensyn til udsigten til og fra
hovedvagttårnet. Styrelsens skilteprogram benyttes i hele området og belysningen ændres så vidt
muligt fra lave standere til master. De eksisterende pigtrådshegn langs en del af lejrens nordgrænse
opretholdes og istandsættes. For at begrænse motorkørslen i området flyttes al parkering i
fangeområdet udenfor hovedporten til afd. 3808, hvor den eksisterende parkeringsplads udvides.

0����7
Distriktet har ikke nogen boliger i den meget store plantage, der i øvrigt har nær sammenhæng med
Frøslev Mose. Da der samtidig er tale om en meget besøgt plantage, hvor der vil ske betydende
ændringer fremover vil der efter nøjere planlægning blive søgt etableret et skovløbersted enten i
området i nærheden af Frøslevlejren eller i forbindelse med Pluskærvej.

/����7
Distriktet søger at skabe fysisk sammenhæng mellem Frøslev Mose og Frøslev plantage, idet det vil
øge mulighederne for en samlet naturforvaltning i område med gode, biologisk korridorer. Der skal
følges op på en sådan sammenbinding med skabelse af forsvarlige publikumsmæssige muligheder
ud af dette.

Det bør overvejes, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at erhverve yderligere enklaver i
selve Frøslev plantage, når muligheden måtte opstå.
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Der er den 8.juli 1981 tinglyst en deklaration om forkøbsret til Miljøministeriet (skovstyrelsen) på
matr. 476,739 og 895 Frøslev, Bov, der udgør en skovbevokset enklave ved Kongevejen. Denne
forkøbsret bør søges udnyttet, når der måtte blive mulighed for det.

Naturskolen Frøslev Polde har hidtil været placeret i Frøslevlejrens H-barakker. Det kan komme på
tale at ændre naturskolens placering enten inden for lejren eller at bringe den uden for lejren. I dag
benyttes Skovhytten midt i plantagen – og den nærved placerede bålplads – også af naturskolen.
Denne anvendelse bliver næppe mindre.

Der er tale om, at Forsvaret agter at rømme de tidligere ammunitionsdepoter i plantagens vestlige
del. Der har været tale om overtagelse, tildækning eller opbrydning, dog er det førstnævnte
alternativ næppe sandsynligt.

@�
�	"�� �"����	
Plantagen er en god lokalitet for svampe knyttet til nåletræsplantager. Der forekommer bl.a. en del
sjældne arter.

Sidst i forrige århundrede blev urfugl udsat i plantagen som jagtvildt. Den er forsvundet igen for
længe siden. Det kan ikke afvises, at de udsatte fugle var ophav til en bestand, som i mange år
fandtes i Frøslev Mose.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagen udgør 52,7 ha hede, 5,1 ha mose, 1,6 ha sø og 4,7
ha slette.

:�������7 (HED – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet hede. Hede på indlandsklitter. Omgivelserne er nåleskov.
Vegetationen er overvejende græsagtige planter, men der er dog mindre partier med dværgbuske.
Der er spredte buske og træer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Blåbær, hedelyng, bidende ranunkel, rejnfan, revling, hvid snerre, tormentil, lancet-vejbred, engelsk
visse.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, glansbladet hæg, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af græs/lyng-klædte indlandsklitter. Lyngen vil forhåbentligt få en mere
fremtrædende rolle.

:������*� (SLE – 0,50 ha), :�����*�7�(SLE – 0,4 ha), :�����*'� (SLE – 1,00 ha), @����"����
Vegetationsdækkede indlandsklitter. De tre litraer er skilt fra hinanden af skovveje.
Nissepolde er to klitter mod sydøst. De markerer sig markant i landskabet. Den nordlige af dem er
ret tilgroet med vedplanter.
Bukkestrømmen går gennem området.
����
�	A Enkimbladede: Mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig rapgræs, eng-
rævehale, lyse-siv, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, håret høgeurt, vild kørvel, rejnfan, kruset skræppe, hvid snerre, smalbladet vikke, engelsk
visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Gyvel, bjerg-fyr, rød-gran, engriflet hvidtjørn, glansbladet hæg, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
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>1���
����A Ikke-tilgroede indlandsklitter. På den nordlige Nissepold fjernes/udtyndes buske. Ved
rydninger i 3585e og 3586c udvides området omkring Nissepolde.

:������#� (MOS – 0,40 ha), �	�����.��
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose omgivet af granskov. Bukkestrømmen går gennem mosen.
Mosen er bevokset med tagrør. Der er intet frit vand. Der er søgt dannet en sø ved hævning af
vandstanden. ”Afløbet” er således forsynet med et stigbord. Ofte er der dog hverken vand i tilløbet i
nordøst eller afløbet i nordvest. Vegetationen er monoton og domineret af få arter.
����
�	A�Enkimbladede: Sand-hjælme, almindelig hundegræs, lyse-siv, tagrør.
Tokimbladede: Kæmpe-bjørneklo, døvnælde, hindbær, stor nælde, rejnfan, sumpkarse, ager-tidsel, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Bævreasp, rød-gran, almindelig hyld, kvalkved, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Lysåben fugtig rørsump. Så vidt muligt hæves vandstanden ved hjælp af stigbordet.
:�����%*� (HED – 21,10 ha), ���������
§ 3-beskyttet hede. Smukt større klit- og hedeområde omgivet af granskov. I nord grænser området
op til den store indlandsklit Sandgård. Området blev ryddet for træer efter det store stormfald i
1967.
Der findes kun meget få, store vedplanter. På området ses mange stød.
Området er kuperet med sandet jord. Det er overvejende dækket af græsser. Mellem klitterne findes
hist og her fugtige lavninger. Nogle steder ses tuer af gul engmyre.
Området er omgivet af kreaturhegn. Afgræsning sker med kvæg.
����
�	A� Enkimbladede: Mose-bunke, bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, marehalm,
almindelig rapgræs, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Eng-brandbæger, brombær, hedelyng, håret høgeurt, mælkebøtte, revling, rødknæ, skovstjerne, hvid
snerre, lancet-vejbred, engelsk visse.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, gyvel, almindelig røn, grå-pil.
Laver: Rensdyrlav.
&3	A Insekter: Gul engmyre.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og udvikling af åben hede ved fortsat græsning. Græsningen vil dels give
lyngen bedre vilkår og vil dels holde invasive vedplanter som birk og gyvel i ave. Ved rydning af
3556c skabes bedre indsigtsforhold over heden fra syd fra krydset mellem Grusgravsvej og Den
Bakkede Vej.

:�����)�� (HED – 1,00 ha)
§ 3-beskyttet hede. Knoldet hede dækket af græs og lyng. Området ligger til dels over nogle
indlandsklitter. På området står ret mange, høje nåletræer.
����
�	A Enkimbladede: Sand-hjælme, almindelig rapgræs, lyse-siv, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, engelsk visse, hvid snerre.
Vedplanter: Stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, gyvel, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af hede, hvor lyngen har mulighed for at sprede sig. De tilbageværende
træer i området bibeholdes, da området grænser op til en åben nybeplantning.

:�����*�7�og���*'� (SLE – 1,4 ha), @����"����2 se afd. 3528h
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:����'#�� (SØ – 0,90 ha), :����'#�7 (MOS – 2,90 ha), :����'#'� (HED – 4,70 ha), :����'#)�
(HED – 1,80 ha), :����'#)7 (MOS – 0,40 ha), :��� �'��� (HED – 1,50 ha), +
�	!�����(��,
9��!����og�81����"����
§ 3-beskyttet sø, mose og hede omgivet af granskov. Hedeområdet består primært af græs- og
lyngklædte indlandsklitter, hvoraf nogle er ganske høje og markante, med mange spredte træer.
Afd. 3607c ligger som en nordlig ”afsnøring” ind i den omgivende skov.
Området er et smukt sted i ellers ensformig plantage. Stormenes Hav hed oprindeligt Ålemosen. Det
drejer sig om en stor klimp.
Søen består egentligt af tre lavvandede søer, der er etableret efter 1967-stormfaldet. De to af søerne
ligger mosaikagtigt midt i mosen, mens den tredje sø ligger lidt for sig selv i det sydøstlige hjørne.
Søerne ligger helt lysåbent. Vandet er klart og brunligt.
I mosen er der spredte middelhøje træer. Den er ret tør, men med sort fugtig bund under visne
græsser.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, mose-bunke, mark-frytle, sand-hjælme, kryb-hvene, smalbladet kæruld,
almindelig rapgræs, lyse-siv, tudse-siv, almindelig star, næb-star, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Eng-brandbæger, hedelyng, håret høgeurt, vand-pileurt, bidende ranunkel, revling, rødknæ, almindelig
røllike, skovstjerne, hvid snerre, engelsk visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, gyvel, engriflet hvidtjørn, glansbladet hæg, grå-pil,
krybende pil, almindelig røn.
Mosser: Jomfruhår, tørvemos.
Laver: Rensdyrlav.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig sø og mose samt lyngklædt hede over indlandsklitter. Der
tyndes i de mange vedplanter, der dels slører billedet af hede, dels er ved at tage overhånd. 3605b
ryddes, hvorved området åbnes op mod øst mod Mindestensvej. Endvidere ryddes 3607d og 3612b,
hvorved der skabes bedre forbindelse mellem 3607c og resten af Stormenes Hav samt en åbning af
heden mod vest. Der iværksættes græsning af det samlede område.

:����'��� (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose med ret mange, spredte, middelhøje træer, især nåletræer. Der er gamle
stød. Mosen er omgivet af granskov.
Mosen er ret tør. Der er en vandfyldt grøft. Der er små partier med kæruld henholdsvis tagrør.
Vegetationen er artsfattig og monoton.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, sand-hjælme, smalbladet kæuld, lyse-siv, næb-star, tagrør.
Tokimbladede: Hedelyng.
Vedplanter: Dun-birk, skov-fyr, rød-gran, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Lysåben mose. Nåletræer fjernes.

:����'�'��(HED – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet hede. Aflangt område omgivet af høj nåleskov. I den sydlige del er området
græsklædt; mod nord findes mere lyng. Helt i nord er der en græsklædt bakke med åbne sandbrud.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, almindelig høgeurt, gåse-potentil, rejnfan, revling, hvid snerre, lancet-vejbred,
engelsk visse.
Vedplanter: Stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, gyvel, glansbladet hæg, lærk, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
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>1���
����A Lyngklædt hede. Der foretages en nænsom udtynding af hindbær og vedplanter.
Lyngen vil forhåbentligt sprede sig.

:����'%#� (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Kunstig firkantet sø anlagt i forbindelse med en tidligere skydebane. På alle
bredder er der høje skyggende træer og buske. Bredderne er stejle med kun få egentlige sumplanter.
Det meste af overfladen er åben. Ud over alger og planterester i overfladen er vandet klart. Mange
steder stikker planter op over overfladen.
����
�	A Enkimbladede: Kryb-hvene, lyse-siv, næb-star.
Tokimbladede: Blåbær, brombær, hedelyng.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, skov-fyr, rød-gran, glansbladet hæg, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 4.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af kunstig sø. Sletten i 3640f udlægges til hede.
:����'%%� (HED – 7,20 ha), �	.����������
§ 3-beskyttet hede. Hede på indlandsklitten Sandgård med spredte buske og træer. I syd ligger
Frøslevlejren bag et hegn. Mod vest går en vej.Området er kuperet. Der er ingen vådområder. Ifølge
oplysninger fra lejrens udstilling har der under krigen været miner i området.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, katteskæg, sand-star, rød
svingel.
Tokimbladede: Gederams, hedelyng, håret høgeurt, vild kørvel, mælkebøtte, bidende ranunkel, revling, almindelig syre,
ager-tidsel, tormentil, lancet-vejbred, engelsk visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, vorte-birk, stilk-eg, gyvel, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hvid-pil, rynket rose, syren.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af hede på indlandsklitter. Eventuelle vedplanter fjernes. Ved rydning af
3807a skabes forbindelse med sletten i 3807d.

:����)��7 (SLE – 2,80 ha), :����)��� (SØ – 0,60 ha), 51���	!���
§ 3-beskyttet sø og mose. Kanalagtig sø med øer. På øerne er der buskads og høje træer. Søen er
omgivet af tør høj birkeskov med enkelte fugtige partier. På skovkortet har omgivelserne nu kode
som slette.
Søens vand er uklart og brunligt. Sine steder er der alger i overfladen. Kantvegetationen er ret ringe
udviklet.
Nord for søen findes en rasteplads med grill-faciliteter. Der ligger trætoppe ud til nogle af øerne.
Området er hegnet og græsses sammen med afd. 3736b, men der er tæt egekrat i området mod
klitten.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, sand-hjælme, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, lyse-siv, næb-star,
svømmende vandaks.
Vedplanter: Tokimbladede: Brombær, hedelyng, vand-pileurt, bidende ranunkel, skovstjerne, ager-tidsel, tormentil,
vandnavle, engelsk visse, hvid åkande.
Dun-birk, vorte-birk, bævreasp, stilk-eg, bjerg-fyr, almindelig gedeblad, rød-gran, krybende pil, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Filt-knopmos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig brun sø. Trætoppene i vandet fjernes. Afd. 3733a og 3736c
ryddes, hvorved området åbnes yderligere op og sammenkædes bedre med Frøslev Lyngpolde.
Området græsses fortsat.

:����)�'� (HED – 1,90 ha), :����)�)� (HED – 4,30 ha), :����)%%� (HED – 8,10 ha), �	.����
<3��"����
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§ 3-beskyttet hede. Stor kuperet hede på lyng- og græsklædte indlandsklitter i plantagens sydøstlige
udkant. Græsagtige planter er dominerende. Der er spredte vedplanter, flest mod øst i afd. 3736b.
Bukkestrømmen går gennem området. Langs den findes fugtprægede planter og buske.
Området er hegnet. Enkelte steder er klitterne belastet af færdsel. Endvidere udgør støj fra den
sønderjyske motorvej i sydøst nogen belastning.
I 0�������� ����� ��	������ ���	������� gives en artsliste. De mere specielle arter er almindelig
månerude (gullistet som opmærksomhedskrævende (X)) og bjerg-perikon. Da oplysningerne er af
ældre dato, er disse arter ikke medtaget på artslisten.
����
�	A Karsporeplanter: Engelsød, smalbladet mangeløv, dynd-padderok, ørnebregne.
Enkimbladede: Liden andemad, blåtop, bølget bunke, mangeblomstret frytle, krybende hestegræs, sand-hjælme,
almindelig hvene, hunde-hvene, kryb-hvene, kantet konval, liljekonval, majblomst, almindelig rapgræs, lyse-siv, bakke-
star, pille-star, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Blåbær, brombær, krat-fladbælg, græsbladet fladstjerne, stor fladstjerne, almindelig gyldenris, hedelyng,
.���	(��
� ����	������
 (høgeurt-art), humle, almindelig høgeurt, håret høgeurt, smalbladet høgeurt, blå-klokke,
almindelig kohvede, almindelig kongepen, stor nælde, almindelig pimpinelle, gåse-potentil, bidende ranunkel, revling,
skovstjerne, liden snerre, hvid snerre, lyng-snerre, sumpkarse, ager-tidsel, tormentil, smalbladet vikke, krat-viol, skov-
/krat-viol, håret visse, engelsk visse.
Vedplanter: Dun-birk, vorte-birk, bævreasp, stilk-eg, stilk-eg x vinter-eg, almindelig gedeblad, krybende pil, gyvel,
hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, almindelig røn, slåen, tørst, skov-æble.
Laver: Rensdyrlav.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af hede på indlandslitter ved fortsat ekstensiv græsning. Græsning forbedrer
betingelserne for lyng, som herved får mulighed for at sprede sig. I øjeblikket udgør indtrængende
vedplanter ikke noget større problem, men periodisk fjernelse af vedplanter kan blive aktuel. I
denne sammenhæng bør opmærksomheden især rettes mod afd. 3736b. Afd. 3736c ryddes, hvorved
området åbnes yderligere op og sammenkædes med afd. 3733.

:����)%'� (MOS – 0,9 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose dækket af store tuer med græsagtige planter. Der er spredte
vedplanter. Der er intet frit vand.
����
�	A Karsporeplanter: Smalbladet mangeløv.
Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, tagrør.
Vedplanter: Almindelig gedeblad, rød-gran, lærk, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af mose.

������
	.!!���F@.		���	�5����G
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløbet går gennem Frøslev Lyngpolde, Nissepolde og Troldemose.
Længden i skoven er 4000 m. Vandløbet er kun periodisk vandførende. Forureningsgraden er ikke
bedømt på grund af ringe strøm.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt. For at åbne op langs bukkestrømmen til glæde for publikum og dyrelivet ryddes flere steder
et 15 meter bredt bælte på begge sider af løbet.

5����������	
Frøslev plantage vil være under betydende forandring i den kommende planperiode. 242,2 ha af
plantagens 1.041,7 ha skifter anvendelse (heraf bliver ca. 22,4 ha til åbne naturarealer).



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

231

Plantagen vil hugstmæssigt være vigtig for distriktet. Da den er relativt lidt ramt af stormen i 1999
vil der være en del m3 at hugge i forbindelse med skærmstillinger, afdrifter (i meget begrænset
omfang) og især fra tyndinger.  Hugsten vil formentlig ikke bidrage med et meget stort netto, men
hugstindgrebene vil være vigtige i relation til den gradvise indførelse af naturnær skovdrift.

Gentilplantningen på stormfaldsarealer vil være overstået tidligt i planperioden. Både disse
plantninger og de efterfølgende mere regulære foryngelser vil blive præget af en større variation i
træarter og en større anvendelse af blandinger og løvtræ end hidtil set jfr. beskrivelsen ovenfor.
Der vil gradvist blive taget fat på de frilægninger til permanente, åbne områder, der er omtalt
ovenfor. På nogle af de åbne områder vil der søges græsset med kvæg af distriktets skovrace.

Samlet skulle det give mulighed for på lang sigt at opnå en mere stabil skov med et godt skovklima,
hvor bevoksningerne i højere grad kan forynge sig selv og hvor der samtidig i øget grad tages
hensyn til udvikling af en mere varieret plantage.

De store hjortearter søges sikret med sunde bestande i plantagerne på en afbalanceret måde, så der
ikke sker for store skader på skove og landbrugsafgrøder.

Med hensyn til publikumsfaciliteter vil den væsentligste ændringer være etablering af en ny
parkeringsplads øst for Frøslevlejren og den opfølgning, som den måtte kræve i forhold til justering
af stiruter, afmærkning o.lign.  I den øvrige del af plantagen, vil der blive fulgt op med gradvis
justering af publikumsfaciliteternes omfang og udformning. Folderen for Frøslev plantage står foran
en tiltrængt udvidelse og  revision. Den mulige udvidelse med Beckmanns plantage vil give nye
muligheder, der kræver konkret opfølgning.


