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Oksekær omfatter 800 m af Hærvejsstrækningen i oprindelig skikkelse. Sydligt i området står to
markante vejvisersten af granit, hvor Hærvejen krydsede ”Pottervejen” – vejen til Kliplev og
Aabenraa.

Selve Hærvejstrækningen blev overtaget af skovdistriktet i 1977, og 3 mindre arealer blev tilkøbt i
henholdsvis 1981, 1983 og 1992. Ejendommen har en samlet størrelse på 2,9 ha.

I dag ligger arealet lige op til motorvejens vestlige rasteanlæg, og der planlægges direkte adgang fra
motorvejens rasteanlæg til Oksekærarealet.

Distriktets opgave er at bevare, pleje og informere om et fortidsminde, samt give publikum adgang
hertil.
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Området er både blevet tolket som hedeslette og morænelandskab med overvejende sandbund. Jord-
arterne udgøres af morænesand omgivet af smeltevandssand i nord og syd. Området ligger i det
nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-Kværs-Gejl og i den vestlige del af det af
Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2.
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Vejarealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. september 1962 (registreringsnummer
187.000), der status quo-freder en gammel vej (Oksevejen) og vandløbet samt bræmmer derom af
landskabelige, historiske og kulturhistoriske grunde. Endvidere er to vejvisersten mod syd omfattet
af Fredningsnævnets kendelse af 2. oktober 1926 (registreringsnummer 188.000).
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Oksekær tildelt biologisk og
friluftsmæssig værdi samt særlig landskabelig og geologisk værdi.
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Oksekær er jfr. ovenfor et gammelt knudepunkt på Hærvejen. De to vejvisersten bevidner dette.
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I den nordlige del ved Hellevad – Bovvejen er der indrettet en mindre rasteplads. Hærvejs-
strækningen er farbar for gående og kørende færdsel.
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Hærvejsstrækningen plejes, således at fornemmelsen af en gammel vejstrækning bevares. Der
arbejdes på at etablere en rekreativ adgang mellem motorvejens rasteplads og Oksekærvej. I den
forbindelse vil der blive opstillet information, der vil fortælle om færdslen med videre på Hærvejen.
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Der etableres snarest direkte adgang fra motorvejsrastepladsen til Oksekær arealet og tilhørende
information. Sitkagraner fjernes for at skabe bedre sammenhæng (2001).


