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Hostrup Krat er en kuperet skov på 30,8 ha. Skoven har tilhørt Søgård og Augustenborg, og kom til
den danske stat efter Treårskrigen. Bevoksningen bestod for ca. 150 år siden af bøge- og egeskov,
som var beskyttet af stendiger, således at det omkringliggende overdrevs kreaturer ikke ødelage
træerne. Flere steder på randmorænen findes der små højmoser, som har været genstand for
tørvegravning.
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Området ligger i en tunneldal omgivet af et morænelandskab med overvejende lerbund i nord og
sandbund i syd. Midt i tunneldalen, i den sydvestlige del af området, ligger en ås som fortsætter i
retning mod areal ??? syd for Sønder Hostrup.

Området består overvejende af smeltevandssand. Desuden findes smeltevandsgrus i vest samt nogle
små områder med ferskvandstørv. I det østlige areal findes også moræneler.

Hostrup Krat ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 2.
Interessant for denne del af interesseområdet er tunneldalen over Krusmølle der går over i Hostrup-
åsen.

Årsnedbøren er ca. 970 mm

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Hostrup Krat prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser. Krattet er del af en område med særlige drikkevands-
interesser og er af biologisk værdi samt af særlig geologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi.
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I skoven er mod nordøst udlagt 1,0 ha urørt skov bestående af 150-årige bøge og 0,8 ha
plukhugstskov i Felsted Skovholm (afd. 442) bevokset med 140-årig bøg. Der må ikke samles
brænde på det urørte areal, hvorfor der stilles brænde til rådighed for lejrpladsen.
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Skoven er omkranset af meget fine stendiger. I Feldsted Skovholmen findes en gravhøj.
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Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som intensivt anvendt (100-1.000 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv
98´er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige
resultater fra denne undersøgelse. Disse resultatater viser, at Hostrup Krat fortsat kan betragtes som
intensiv anvendt. Der er således ikke her registreret en særlig vækst i besøgstallet, hvilket distriktet
tilskriver, at benyttelsen i 1980 undersøgelsen har været lidt overvurderet.

I Hostrup Krat har der siden 1. november 1998 været etableret en skovfritidsordning af Aabenraa
kommune/Foreningen af Danske Daginstitutioner. Det tidligere skovløbersted Hostruphus er udlejet
som base for denne aktivitet. Der er derfor alene af denne grund en hyppig benyttelse af skoven.
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Der er en parkeringsplads umiddelbart ud til Sdr. Hostrup Østergade, der går mod Sønder Hostrup
og Stubbæk. Skoven besøges derudover primært af lokale fra området.
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Stormen i 1999 har gjort betydelig skade på skovens nåletræsarealer. Ca. 20% af nåletræsbevoks-
ningerne væltede. Der er registreret 4 ha ukultiveret areal efter stormen. På de ukultiverede arealer
etableres bøg  ved plantning i blandet lind/lærk eller douglasgran. Det samlede foryngelsesareal i

Hostrup Krat er 7,8 ha. Foryngelsesplanen rummer en markant konvertering af nåletræ til løvtræ. På
de øvrige foryngelsesarealer plantes der bøg på 2,5 ha (iblandet DGR/RGR/LÆR, delvis ved

selvforyngelse) samt douglasgran på 1,1 ha (iblandet BØG/RGR/LÆR).
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Afd. 446 c, med rødel på 0,2 ha konverteres til mose/ellemose ved lukning af afløbsgrøft.

De delvis kunstigt anlagte, små søer i Hostrup Krat medtages på listen over frit fiskeri.

Der opstilles informationstavle om skoven, men der anses p.t. ikke behov for yderligere publikums-
tiltag.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 1 ha mose og 0,6 ha sø.

:���%%%� (SØ – 0,1 ha), :���%��7 (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttede søer. Afd. 444b er to dellitra. Søerne ligger nær skovens østlige skel. På den anden
side af skellet findes dyrkede marker. Søerne er omgivet af granbevoksning, men ved bredden står
høje løvtræer, og med den nye foryngelsesplan vil søerne komme til at ligge i bøgeskov. Søerne er
lysåben i de centrale dele.
Vandfladen er åben med mange planterester. Vandet er klart.
Af flydebladsplanter findes vand-pileurt samt lidt andemad. I nord er en rørsump med tagrør under
udvikling.
Ved en skovvej på vestsiden er der opstillet bord og bænk.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, lav ranunkel, vandrøllike, lyse-siv, tagrør.
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Tokimbladede: Brombær, glat dueurt, stor fladstjerne, hindbær, krybende læbeløs, stor nælde, vand-pileurt, butbladet
skræppe, stinkende storkenæb.
Vedplanter: Dun-birk, bævreasp, bøg, stilk-eg, almindelig gedeblad, rød-gran, grå-pil.
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����A Bevaring af søer.

:���%%*� (SØ – 0,30 ha), :���%%*� (BIR – 0,50 ha)
§ 3 beskyttet sø og mose. Området er en labyrintagtig sø med birkemose på en ø og langs
bredderne. Søen er kunstig. Forholdene er overvejende lysåbne.
Vandet er brunligt. Kantvegetationen er ringe udviklet.
Vest om søen går en sti med bro, raftehegn og bænk. Mod nordøst er opstillet bord og bænk.
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�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Gul iris, lyse-siv.
Tokimbladede: Stor fladstjerne, hindbær.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, almindelig hyld, grå-pil, almindelig røn.
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����A Bevaring af sø og mose. Vegetationen forventes efterhånden at blive mere varieret.

:���%����(MOS – 0,30 ha), :���%��7 (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Sø og mose omgivet af granplantage (med stormfald).
Søen består af to bassiner, hvoraf det mindre ligger et stykke inde i plantagen mod øst. I det større
bassin findes mod nord en ø med birk og pil. I nordøst er der tilløb fra en grøft.
Den ret ringe udviklede vegetation tyder på, at søen er udgravet.
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�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Liden andemad, kryb-hvene, gul iris, tagrør.
Tokimbladede: Brombær, hindbær, krybende læbeløs, vand-pileurt.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, grå-pil.
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����A Bevaring af sø.

:���%��� (MOS – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Arealet ligger formodentligt omkring den nedre grænse (0,25 ha) for § 3-
beskyttelse. Mosen er omgivet af nåleskov.
Der er mange stød. I dag er mosen helt lysåben. Bortset fra en udgået lærk er mosen uden større
vedplanter, men der er opvækst af mange små vedplanter, især birk.
Mosen er ret tør, men rummer dog fugtige partier. Mosen synes ret artsfattig.
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�	A Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, lyse-siv.
Tokimbladede: Lodden dueurt, stor fladstjerne, gederams, hindbær, krybende læbeløs.
Vedplanter: Dun-birk, bøg, rød-el.
Mosser: Tørvemos.
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����A Bevaring af lysåben mose. Indtrængende vedplanter bør fjernes/udtyndes, men tiltaget
er ikke akut påkrævet.
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Hostrup Krat vil i fremtiden ændre karakter fra at være en nåletræsdomineret skov, til at blive en
blandingsskov af både løv og nål. Hjemmehørende træarter plantes i større omfang, og bevoksnin-
gerne bliver blandingsbevoksninger med flere træarter. Driften går således i retning af en mere
naturnær skovdrift med selvforyngelse og skærmstillinger. Der kan dog stadigvæk være behov for
renafdrifter og plantede kulturer, men sigtet er at flere bevoksninger kan forynge sig selv ved
naturforyngelse.

De små søer i skoven åbnes til frit fiskeri.


