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Jørgensgård skov på 171,2 ha øst for Aabenraa på nordsiden af fjorden har altid i historisk tid været
skovbevokset, idet terrænet og lerjorden har bevirket, at skoven aldrig har været opdyrket. De
relativt få fortidsminder bekræfter dette.

Skoven var tidligere præget af mange store gamle egetræer, hvor desværre kun få er tilbage. I dag er
skoven en mere naturlig bøge-, askeskov, som villigt forynger sig selv. Nåleskovsarealerne blev på
det nærmeste udryddet af stormen i december 1999.
De stormfældede nåleskovsarealer vil fortrinsvis blive tilplantet med eg, som trives godt på den
svære lerjord.
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Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Nord og vest for skoven løber
tunneldale.  De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. Jørgensgård Skov ligger som en ø midt blandt disse tunneldale.

Området domineres næsten fuldstændigt af et fladt plateau med moræneler. De stejle erosions-
kløfter, som skærer sig ind i plateauet, giver en stor variation og voldsomhed i terrænet. Langs
kysten findes små områder med smeltevandssand (DS) og langs bækkene i vest og nord findes
ferskvandsgytje, -tørv og –sand (FS). De stejle kystskrænterne er under evig erosion. Strandbredden
er smal og stenet og visse steder tilgroet med tagrør på grund af trykvand fra skoven.

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

Årsnedbøren er på ca. 1.000 mm.
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Der er ingen fredninger jfr. Naturbeskyttelsesloven Kapitel 6. Skoven er delvis omfattet af 300 m
strandbeskyttelseslinien fra Aabenraa fjord, og de mange småvandløb er omfattet af lovens § 3.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Jørgensgård Skov prioriteret som
naturområde. Den er en del af de værdifulde kystlandskaber, indeholder en biologisk korridor i den
nordlige del og tangeres mod nord af en national cykelrute. Skoven er af særlig biologisk,
landskabelig og friluftsmæssig værdi og den er del af et turistområde.
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Der er udlagt 2,3 ha urørt skov og i forbindelse hermed 7,1 ha plukhugstskov på skrænterne ned
mod Aabenraa Fjord. På de dele af stranden, som bruges som badestrand, må faldne træer dog
ryddes, ligesom træer, der vil blive ført til søs må fjernes. I praksis adskiller driften på
plukhugstarealerne sig ikke væsentligt fra skovens øvrige bøgearealer, idet plukhugstdrift, hvor man
har satset på naturforyngelse, altid har været praktiseret på distriktet. Mængden af meget gamle
træer og dødt ved vil dog stige.
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Jørgensgård skov var indtil reformationen 1528 en del af spedalskhedshospitalet – viet til Sct.
Jørgen  - som lå i området. Siden har skoven været hertugens og kongens ejendom. Der er spor i
skoven (afd. 61 og 65) efter munkenes (Middelalderens) lergravning til teglbrænding.

Ved Åbæk findes en hulvej, som udgør en del af et gammelt vejsystem fra Aabenraa til Åbæk, der
dengang hørte under Kolstup.

Oldemors trappe er rester af et gammelt stisystem, som havde udgangspunkt ved et sanatorium, der
i 1800 tallet lå ved fjorden.

Knapstien er en del af den i 1930´erne nedlagt Kleinbane.

Ved fjorden findes en gammel festplads, hvor mange i tidens løb har skåret deres initialer i Kaptajn
Bruhns bøg.

Der er mange jorddiger i og omkring skoven.
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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. Resultaterne viser, at Jørgensgaard skov nu kan betegnings som intensivt anvendt og
antallet af besøgstimer pr. hektar synes nærmest at være 3-doblet. Men der er stadig gode
muligheder for den ”stille skovvandrer”.

Skoven ligger bynært og skovens veje og stier benyttes meget af Aabenraa befolkning til gåture.
Åbæk med det frie strandareal med grill og bålplads søges i et meget stort omfang af publikum. På
naboareal til pladsen ligger spejderhytten ”Åbækhytten”. Knapstien, som skærer gennem skovens
nordlige del, er en vigtig del af adgangen til skoven.
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Skoven har hidtil været B-skov (beskyttet skov), men ændres med vedtagelsen af denne plan til at få
status som A-skov (alm. åben statsskov), dels for at flere får mulighedhed for at benytte denne
smukt beliggende løvskov, dels for at arrangementerne i Aabenraa-skovene kan fordeles geografisk
bedre.
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I alt 10,7 ha væltede helt i stormen i 1999. Det var en betydelig del af nåletræsbevoksningerne  i
skoven. Den største  enkeltareal var afd. 84, hvor 4,2 ha blev ødelagt og afd. 70 på 1,9 ha. De fleste
stormfaldsarealer ligger på stiv lerjord, ofte på fladt terræn som afd. 84.

I foryngelsesplanen er der taget hensyn til, at der i de bynære skove ved Aabenraa er en ”tradition”
for, at der er et udsnit af de forskellige nåletræarter, ikke mindst arterne med farvet kerne (f.eks.
douglasgran, thuja og lærk). Disse træarter opnår stor dimension og høj alder. De har tillige vist sig
at kunne forynge sig selv.

Den frodige jordbund og den kystnære beliggenhed taler for benyttelsen af løvtræ i hele skoven.
Løvtræerne drives hovedsagelig med naturforyngelse, dvs. ved selvsåning.  Undtagelsen er dog eg,
der på grund af vildttryk mv. skal påregnes indbragt ved plantning. Den mest flade og stive lerjord
er mindre velegnet til bøg, hvorfor der på sådanne jorder fortrinsvis anvendes eg. Bøg anvendes
hvor det er muligt, og forynges naturligt.  Det samme gælder ask.

I løvtræbevoksningerne indplantes mindre holme af nåletræ – specielt de rødkernede træarter.
Denne indplantning sker hovedsagelig af hensyn til variationen i skoven og som dækning for
vildtet.

Der findes enkelte plantede bevoksninger af lind (afd. 92  og 62). Linden anvendes i den kommende
periode primært som indblandingstræart.

Både de naturmæssige og landskabelige kvaliteter langs kysten til Aabenraa Fjord betinger en
særlig hensyntagen. Også de smukke skrænt- og kløftpartier i skoven med naturlige bække kræver
særlig hensyntagen i skovdriften. Det er på denne baggrund, at både afd. 76d på 0,4 ha og afd. 103d
på 0,3 ha, som tidligere var bevokset med nåletræ, er udlagt til naturlig tilgroning med løvtræ.

Den populære trampesti langs kysten vil blive vedligeholdt eller forbedret. Stiforholdene i skoven
søges forbedret i forbindelse med en eventuel ny sti rundt langs Løjt Lands kyster. Omfanget af  P-
pladser i Jørgensgård skov anses for passende. Det har tidligere været forsøgt at erhverve et areal til
parkering og ophold ved Åbæk. Skulle muligheden opstå, bør Skov-og Naturstyrelsen så vidt muligt
følge op med erhvervelse.
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På den lerede bund er skov-byg og guldnælde undertiden dominerende. I områder med mere sandet
bund kan stor frytle være dominerende.

De mange vandløb, der samlet har en udstrækning på ca. 6,6 km, har kun lidt til ingen plejebehov.
Kun hvis der er fare for tilstopning – primært ved vejunderløb – kan indgreb være nødvendige.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 0,7 ha eng og 2,7 ha moser – herunder 2,1 ha
askemoser.
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:������ (ASK 1993 – 0,60 ha), :�����7 (ASK 1993 – 0,30 ha), :����'� (ASK 1958 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov neden for stejl skrænt. Mod nordøst ligger en hegnet eng med andet
ejerforhold. I skellet løber Slangmade Bæk. Området er lysåbent. En lille bæk løber gennem
området. Den passerer et udgravet vandhul med dunhammere.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, dansk ingefær, eng-rørhvene, lyse-siv,
kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, filtet burre, stor fladstjerne, korsknap,
almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, skvalderkål, ager-tidsel,
tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, grå-pil, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af artsrig askemose.

:���'�� (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Meget bynær mose i en dal ved skovens vestlige bryn. Den centrale del har
åbent vand, som er fremkommet ved opstemning og opgravning. Vandet er gråligt og uklart. Afløb
mod vest i kommunens kloaksystem.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, gul iris, kær-star.
Tokimbladede: Brombær, filtet burre, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, korsknap, almindelig milturt, mælkebøtte, stor
nælde, skvalderkål, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, kirsebær, kvalkved, grå-pil, hvid-pil, vedbend.
Mosser: Tørvemos.
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�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af mose i dal.

:���))� (ASK 1922 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose omgivet af løvskov. Der er mange høje træer iblandet yngre træer og
buske. Der er en del fugtige partier.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, påskelilje, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, filtet burre, lund-fladstjerne, løgkarse, almindelig milturt,
vand-mynte, eng-nellikerod, stor nælde, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hyld, solbær, vedbend, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose med mange vedplanter.

:���)$� (ENG – 0,70 ha), +����!���
§ 3-beskyttet fersk eng. Eng nord for skoven i en bred smuk dal med andre enge med andet
ejerforhold. Området er et afvandet vådområde. I skellet nord for distriktets eng løber Slangmade
Bæk. Langs skellene i øst og vest er der buske.
Engen har højt saftigt græs; hovedsageligt rævehale. Der er kun få arter.
����
�	A Enkimbladede: Almindelig kamgræs, eng-rævehale, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, bellis, hvid kløver, mælkebøtte, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, glat vejbred,
skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Almindelig hvidtjørn, hunde-rose, slåen.
@�
�	��	��A 3. Ringe artsdiversitet, men smukt landskab.
��� ������A 2.
>1���
����: Bevaring af eng, der fortsat græsses eller slås.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

86

:���$%7 (MOS – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mosen rummer større partier med åbent vand. Omgivelserne er høj løvskov.
Mosen er lysåben. Der er sket en udgravning for 10 til 15 år siden, og mange planter på bredderne
har ruderatagtigt præg.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, almindelig hundegræs, gul iris, skov-kogleaks,
lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, almindelig milturt, vand-mynte, stor nælde, almindelig syre,
tandrod, ager-tidsel, aks-tusindblad, vorterod.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, stilk-eg, almindelig gedeblad, almindelig hvidtjørn, grå-pil, hunde-rose.
@�
�	��	��A 3.
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>1���
����A Bevaring af mose med åbent vand. Vegetationen forventes efterhånden at få mere
moseagtig karakter.
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§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i kuperet terræn i skovens nordvestlige bryn. Omgivelserne er tæt
bevoksede. Længden ved skoven er 200 m. Forureningsgraden er I.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, &�
���	, G��(��	.
Biller: .������, strømklobille.
Vårfluer: ���	(�����	, %���, G�
��������	�.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er
opfyldt.
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§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i kuperet terræn ved skovens nordlige bryn. Omgivelserne er tæt
bevoksede. Længden i og ved skoven er 700 m. Bredden er 1,25 m. Dybden er 15 cm. Bunden er
fast med sten og grus. Vandet er klart. Forureningsgraden er II-III.
&3	A Ledorme: �����(��	�.
Krebsdyr: Vandbænkebider, ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����.
Slørvinger: &�
���	.
Vårfluer: G�
��������	�.
Tovingede: Kvægmyg. Dansemyg: �	�������	, 0����(�	����.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er ikke opfyldt.
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I alt etableres der 16,5 ha løvtræ i den kommende periode, hvilket skal sættes i relation til et samlet
foryngelsesareal på 20,3 ha. Langt størstedelen etableres på tidligere nåletræsarealer, der er
stormvæltede eller ved naturforyngelse af ældre bestande af bøg og ask. Egen indbringes ved
plantning. I alt indgår tilplantning med 9,6 ha eg som hovedtræart.

Der genetableres 1,3 ha nåletræ hovedsageligt med thuja og douglasgran som hovedtræarter. I det
nævnte areal med 20,3 ha foryngelse indgår, at 2,5 ha skifter betegnelse fra slette til overdrev.


