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Nørreskov på 97,6 ha. Ligger på den nordlige morænebakke, der afgrænser Aabenraa by mod nord.
Byen er vokset op ad bakkerne til den markante skov, der med sine store bøgetræer står som en hat
over bebyggelsen.

Skoven er en gammel løvskov bestående af bøg, eg og ask, som har stået på bakkesiderne, mens det
flade midterparti tidligere var bevokset med gran. Granerne er i dag delvis afløst af løvkulturer, som
trives bedre på den svære lerjord.

Nørreskovvej, som blev anlagt først i 1970èrne for at forbinde det nye byområde Høje Kolstrup
med byen, deler skoven på en brutal måde. Under vejen løber Svejtsbæk, hvor alene navnet siger
noget om skovens terræn.

Ovenfor Frydendal ligger der en højdebeholder, som indgår i Aabenraa`s vandforsyning.

Uglekær (afd.735 på 12,4 ha) nordvest for Nørreskoven er tilkøbt i forbindelse med jordfordelingen
forud for fredningen af Bolderslev Skov. Arealet, der består af åbne arealer med 2 mindre
skovpartier, er naturmæssigt værdifuldt.
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Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Nord, syd og øst for skoven løber
tunneldale.  De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. Nørreskov ligger næsten som en ø midt blandt disse tunneldale.

Området domineres af moræneler og afgrænses af vandløb med ferskvandsgytje, -ler og –sand. I
nord findes desuden et område med smeltevandssand.

Nørreskov 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 ca. 1.000 mm.

�	�������	
Vandløb og mindre skovmoser er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Nørreskov prioriteret som et
naturområde. Skoven er af særlig landskabelig, biologisk, friluftsmæssig og delvist af særlig
geologisk værdi og er beliggende i kystnærhedszonen. Området har særlige drikkevandsinteresser
og er del af et turistområde.
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Der er ikke udlagt arealer i Nørreskov i forbindelse med naturskovsstrategiens udpegninger. Dog
drives de dybe kløfter ved plukhugstdrift og selvforyngelse. Uglekær-arealets åbne områder græsses
med kreaturer. En egentlig skovgræsning kunne her komme på tale ved at inddrage skovpartierne i
græsningen.
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Der er ingen registrerede fortidsminder. Derimod findes der et gammelt skydebane anlæg, fra 1800
tallet, hvor der var garnison i Aabenraa.

I skoven findes 2 gamle skovfyr, som er rester efter den gamle tyske (Mischwald), hvor man
blandede nål og løv.

Skovløberstedet Nørreskovhus er et karakteristisk skovhus, hvor der i gamle dage var traktørsted.
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Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som meget ekstensivt anvendt (0-10 besøgstimer/ha/år). Dette lave tal har distriktet
været noget undrende over. Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er en gentagelse af denne undersøgelse.
Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater fra undersøgelsen. Disse viser, at
Nørreskoven nu er moderat anvendt med et besøgstal pr. hektar, der ligger i hvert fald 5 gange så
højt som i den tidligere undersøgelse. Denne voldsomme vækst skyldes dels, at undersøgelsen
denne gang må ramme de faktiske forhold noget bedre, men også at det nye boligområde op til
skoven – Lindbjergparken- påvirker benyttelsen. Tallet er formentlig også præget af, at
Nørreskoven hidtil har været en B-skov (beskyttet skov).

Området vest for Nørreskovvej er hundeskov.

��	��	��
�	
Nørreskov er en løvtrædomineret skov, hvor der på samme måde som i Jørgensgård skov forynges
ved naturlig foryngelse, men også med indplantning af eg på flade, stive lerjorder, hvor bøgen og
asken ikke har optimum.

Stormen i 1999 har også gjort betydelig skade i Nørreskovens nåletræsarealer. Der er registreret 4,7
ha ukultiverede arealer efter stormen. På disse arealer etableres der eg på 0,9 ha ved plantning
(iblandet lind), og der forsøges naturlig tilgroning (til eg) på 0,4 ha (afd.129 b). På
stormfaldsarealerne påregnes i øvrigt etableret thuja på 1,2 ha og bøg på 2,20 ha, hvoraf 1,8 ha (afd.
131 b og 132 b) overlades til naturlig tilgroning og de resterende til selvforyngelse af rester af den
gamle bevoksning og randtræer.

Specielt skal nævnes foryngelsen af afd. 118 på 1,8 ha. Det drejer sig om en skråning hældende
mod nord, hvoraf 1,2 ha er ødelagt af stormfald og resten skal forynges. Den tidligere bevoksning
var præget af amerikanske nåletræer (især cypres) i ganske god trivsel.  Cypresserne, der er fra 1932
har en højde på over 22 meter. Afdelingen er planlagt forynget med Thuja som hovedtræart, men
indblandet 50 % douglasgran. Hertil kommer, at selvsået opvækst af lærk, cypres og løvtræarter vil
blive bevaret og indbygget i den nye bevoksning, der således vil udvikle sig med meget stor
variation, men også med mulighed for udvikling af nåletræ til høj alder og dimension – og med
potentiale for naturlig foryngelse.

Den flotte afdeling 129a på 3,3 ha med eg fra 1882 påregnes påbegyndt forynget i perioden ved
selvforyngelse, hvor også bøgen vil indgå, men hvor distriktet vil søge at prioritere egen.  Der er
tale om stiv lerjord, hvor egen vil være den mest egnede art. De gamle ege har en gennemsnitlig
højde på over 26 meter og en brysthøjdediameter på ca. 60 cm.
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Naturhensynene i driften fremgår tildels ovenfor, idet flere arealer overlades til naturlig tilgroning
og andre helt overvejende forynges ved naturlig foryngelse. I nogle tilfælde suppleres dette med
indplantning af fuglekirsebær.

Distriktet overvejer at indstille afd. 122 b til godkendt frøavlsbevoksning i NGR (Tversted).

Eng-og slettearealerne i Uglekærarealet forventes at udvikle sig yderligere i naturnær retning, og gå
over i at være eng og overdrev, hvor en samlet græsning incl. skovholmene vil være et værdifuldt
landskabeligt og naturmæssigt aktiv. Granbevoksningen i afd. 735 d forventes derfor ikke
gentilplantet når den tid kommer, men overlades til naturlig tilgroning kombineret med
skovgræsning.

Skov-og Naturstyrelsen vil overveje om yderligere arealer i den smukke Fladsten dal skal købes
som bidrag til den samlede naturplan for dalen.  Dette både for at sikre og udbygge de naturmæssige
værdier og for at udbygge mulighederne for de rekreative interesser umiddelbart i Aabenraa bys
nordkant.

Skovens status i relation til friluftslivets anvendelse – og bl.a. til glæde for Høje Kolstrup skole –
ændres fra beskyttet skov til  alm. statsskov (A-skov). Stinettet søges udbygget i samarbejde med
kommunen, bl.a. søges Nørreskovens ”gamle” arealer bragt i sammenhæng med Uglekær arealerne.
Området med hundeskov (vest for Nørreskovvej) bevares uændret som hundeskov.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 2,8 ha eng og 1,7 ha askemoser.

:������7 (ASK 1939 – 0,30 ha)2�:�����%7 (ASK 1969 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Området består af to litraer tæt ved hinanden i en krog neden for skrænterne ved
skovens nordlige skel. Litraerne er indbyrdes forbundne ved Sekretærbæk, som løber i skellet.
Langs bækken er træerne høje. Skovbunden er fugtig.
Sydligt i afd. 112c findes tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, tyndakset gøgeurt, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje,
korsknap, vild kørvel, krybende læbeløs, vand-mynte, eng-nellikerod, stor nælde, butbladet skræppe, sumpkarse,
tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hvidtjørn, almindelig hyld, ær.
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��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose med mange arter.

:�����*� (ASK 1962 – 1,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose syd for Kolstrupvej neden for en skrænt. På sydsiden findes
ligeledes en skrænt. I dalens bund løber en bæk. Dalbunden er sine steder ret fugtig. Et mindre parti,
som er udgravet, har fritstående vand.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, almindelig milturt, vand-
mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-gran, almindelig hvidtjørn, solbær, ær.
@�
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>1���
����A Bevaring af askemose med mange arter.

:�����%7. Se afd. 112c.

:���)��7 (ENG – 2,8 ha)
§ 3-beskyttet eng. Fugtig eng i dal med en bæk.
Af vedplanter ses kun en enkelt busk på den nordlige dalside. Omgivelserne, der for størstedelens
vedkommende har andet ejerforhold, rummer krat og træer. I dalbunden mod øst findes et meget
fugtigt område med mange lyse-siv.
Området afgræsses af kvæg. Bækken – der er et § 3-beskyttet vandløb – er rørlagt. Længden i og
ved distriktets område er 200 m.
����
�	A Enkimbladede: Gul iris, eng-rævehale, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Bellis, eng-kabbeleje, korsknap, mælkebøtte, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, butbladet
skræppe, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Almindelig hvidtjørn.
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��� ������A 1.
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����A Bevaring af fugtig eng ved fortsat græsning. Vandløbet føres tilbage til det gamle leje.

:���)��� (ASK 1950 – ca. 0,4 ha – den østlige dellitra)
§ 3-beskyttet mose. Meget sumpet dal med høje træer. I bunden af dalen løber en bæk. Der findes
enkelte tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Firblad, tyndakset gøgeurt, grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Hvid anemone, spring-balsamin, almindelig bingelurt, brombær, stor fladstjerne, hindbær, almindelig
milturt, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, almindelig hvidtjørn, ær.
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��� ������A 3.
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����A Bevaring af askemose i dal.
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§ 3-beskyttet vandløb i kuperet terræn i og ved skovens nordlige del også kaldet Frydensdalsbæk.
Bækken passerer askemosen i afd. 112c og 124c. Længde i og ved skoven er 700 m. Bækken løber
roligt med stræk med stillestående vand. Forureningsgraden er I-II.
&3	A�Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�5���
�����	.
Slørvinger: G��(��	.
Biller: Stor klobille, strømklobille.
Døgnfluer: G�
��������	�,����	(�����	.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B0 (biologisk værdifuldt vandløb uden
fiskeinteresser). Målsætningen er opfyldt.
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I alt 17,5 ha skov ud af samlede areal på 97,6 ha forynges. Dette er en relativ høj andel, og det
skyldes ikke mindst eftervirkninger af stormen. Af de 17,5 ha forynges 11,1 hektar til bøg ved
naturforyngelse eller naturlig tilgroning. 4,3 ha forynges til eg, heraf kun 0,9 ha (afd.122c) ved
plantning. Endelig etableres – delvis ved selvforyngelse – en spændende bevoksning på 1,8 ha
domineret af nordamerikanske nåletræer – på en velegnet nordvendt skråning.
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De biologiske interesser udbygges ved naturnær skovdrift og mere konkret ved etablering af
skovgræsning på Uglekær-arealerne.


