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Skoven på 50,7 ha er en frodig løvskov på svær lerjord.

Størstedelen af Langbjerg skov har hørt under Brundlund slot, og har altid været skovbevokset,
hvilket bekræftes af kartografens Johs. Meiers kort fra 1641 over Aabenraa. Dog finder man i
skoven en højgruppe fra stenalderen, som kunne tyde på, at en del af plateauet måske har været
opdyrket.

Den østligste del af skoven kom til Aabenraa skovdistrikt fra Kolstrupgård i 1960´erne i forbindelse
med udstykningen og bebyggelsen af det byområde, som kaldes Skovridergård-kvarteret, hvor
distriktet afgav tjenestejord fra skovridergården.

Overdrevsarealet mod nord blev opkøbt sidst i 1990´erne med det formål at bevare det åbne
landskab og udsigten mod skovbrynet. Ligeledes er et lille sletteareal mod sydøst købt af
kommunen forbindelse med udstykning af ”Skovbakken”. Skovbakken har været under bebyggelse
i de seneste år og er snart færdigbygget.
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Langbjerg ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Rundt om Langbjerg løber
tunneldale. De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. Langbjerg ligger som en ø midt blandt disse tunneldale.

Jordarten er moræneler. I syd findes et lille område med smeltevandssand og i nordøst findes
ferskvandsgytje.

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

Den gennemsnitlige årsnedbør er ca. 1.000 mm.

�	�������	
Der findes ingen deciderede fredninger i området men jorddigerne er beskyttet af Naturbeskyttelses-
lovens § 4 og græsoverdrevene samt vandhullerne af samme lovs § 3.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Langbjerg Skov prioriteret som et
naturområde. Skoven er af særlig biologisk, landskabelig, friluftsmæssig og delvist af særlig
geologisk værdi og er beliggende i kystnærhedszonen. Skoven er del af et område med særlige
drikkevandsinteresser og er del af et turistområde.
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Der er en højgruppe bestående af en 8 mindre høje fra stenalderen i afd. 247, samt en enligt
beliggende større gravhøj i afd. 250. Skoven er omgivet og delt af gamle og flere steder markante
jorddiger.
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Der er god adgang til skoven fra både de gamle og nye boligkvarterer. Adgangen til det nye
boligkvarter er nyetableret. Den er befæstet som asfalteret cykelsti til skovbrynet. Der er nyeableret
en sti fra Skovbakken til Skovfennen.

Fra skoven er der fine udsigter mod by og fjord og vejsystemet giver gode muligheder for gåture.

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.
Disse resultater viser, at Langbjerg skov nu kan klassificeres som intensivt anvendt med et
besøgstal pr. hektar der mindst er dobbelt så stort som i 1980.

Skovens benyttelse er fortsat under betydelig vækst på grund af boligkvarteret Skovbakken syd for
skoven, der først er blevet bebygget fra 1997 og frem.
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Skovdriften er præget af de mange skrænter med kraftig lerjord. Langbjerg skove er præget af bøg
med pæne bevoksninger, hvoraf hovedparten stammer fra  1940-erne og halvtredserne, dog er der
plantet spredte nåletræbevoksninger, der ikke bør udbredes på disse jorder. En enkelt
højtbeliggende granbevoksning (i afd. 249)  blev kraftigt beskadiget i 1999-stormen. Den er dog
allerede i 2000 forynget med bøg hhv. bøg 1,8 ha og ask 0,3 ha. Skoven vokser frodigt, og der kan
produceres værdifuldt træ, hvorfor den økonomiske skovdrift fortsat skal have vægt – men ske
naturnært i en plukhugstlignende driftsform.
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Den dominerende foryngelsesform i området kan og skal være naturlig foryngelse. I afd. 660a på
4,3 ha (bøg fra 1901) påbegyndes således i perioden langsom selvforyngelse med bøg.

Der er værdifulde slettearealer, i afd. 660 og især afd. 662 og 663. I alt 10,6 hektar.  Disse arealer
registreres nu som beskyttede overdrev, hvor der kan være grupper af eg og andre løvtræarter.

Skovridergården Vesterlund (afd. 255) henregnes administrativt under Langbjerg skov. Der har
været drevet nogle rotationer af NGR-juletræer på 0,4 ha.  Denne benyttelse afløses gradvis af en
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lys løvskov af lind med indblanding af eg.  Driften tilrettelægges, så de høje skovbryn af især bøg
og fuglekirsebær ud mod nabobebyggelsen langsomt og gradvis konverteres mod lavere
løvskovbryn af lysåbne, blomstrende arter.
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Der planlægges ikke nye publikumstiltag i Langbjerg.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 0,1 ha vandløb og 1,3 ha mose – heraf 0,4 ha
askemose.

:����%)� (BØG 1959)
I en grøft tæt ved skovvejen i vest ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:������� (BØG 1945),�:������� (ASK 1938 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askesump på fugtigt skrånende terræn ved skovens sydlige skel.
Gennem terrænet går to grøfter til et udgravet vandhul i syd. Vandhullet er vist på skovkortet med
fugtsignatur. Det har en åben overflade uden vegetation men med diverse nedfaldne planterester.
Det har afløb mod syd ud af skoven til Slotsmølleå. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet
som sjælden ®).
I en grøft på den anden side af Langbjergvej i nord ligger et vandhul i bøgebevoksningen afd. 251a.
Dette vandhul er ligeledes vist på skovkortet med fugtsignatur. I dette vandhul findes også
bjergsalamander. Vandhullets afløb fortsætter som den ene af grøfterne til vandhullet i syd.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, vild kørvel,
almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, skovkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-gran, grå-pil, vedbend, ær.
&3	A�Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askesump på skrånende terræn.
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Ved :������� (BØG 1964) men uden for skovens skel.
I en grøft tæt ved et spor i nordøst ligger et vandhul, som er vist på skovkortet som fugtsignatur. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
Ved litraens østlige grænse ligger et vandhul i skovens skel. I dette vandhul er der ligeledes
bjergsalamander.

:���''#� (MOS – 0,90 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig aflang mose i bunden af en dal. I øst er der høje skyggende træer. I vest
er mosen lysåben.
Mod vest findes en opstemmet firkantet sø. Derudover findes der mindre partier med frit vand under
træerne. Gennem mosen løber en bæk.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, gul iris, grenet pindsvineknop, lyse-siv,
tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, hindbær, korsknap, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod,
stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, lav ranunkel, kær-snerre, skovkarse, sumpkarse, vorterod.
Vedplanter: Ask, rød-el, engriflet hvidtjørn, hæg, slåen, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af fugtig mose i dal.

:���''�7 (VLB – 0,10 ha) (Dækker også :����$%��(VLB – 0,40 ha) i Rise Skov samt :������7
(VLB – 0,10 ha) i Søst Skov), +��
�!.���1�F@3!.����92�>.���1G.
§ 3-beskyttet vandløb. I skovens vestlige del løber 400 m af Slotsmølleå. Ved brynet syd for afd.
252 går 50 m af åen. Åen er i sin helhed beskrevet under Rise Skov.
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I hovedtræk sker der kun ubetydelige foryngelser i Langbjerg skov i planperioden. Eneste regulære
foryngelse er afd. 660a, hvor langsom naturforyngelse sættes i gang. Der igangsættes ligeledes
langsigtede, naturmæssige ændringer ved Vesterlund.


