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De 2 skove kom til Aabenraa skovdistrikt sidst i 1700-tallet fra frigården Rise Gård. Skovene er nu
stort set sammenhængende statsejet areal, hvorfor de beskrives under et. Rise skov ligger nord for
jernbanen og Søst skov syd for denne. De stærkt kuperede skovarealer er fortrinsvis bevokset med
en frodig løvskov med stedvis gamle træer. Enkelte steder finder man hulrodet lærkespore og gul
anemone.

Rise enge, som er tilkøbt indenfor de seneste år, udgøres af græssede arealer, og arealer i naturlig
succession. Gøgeurter er almindelige her.

Det samlede areal for skov og eng udgør 185,5 ha. (Rise Skov 108,6 ha og Søst Skov 76,9 ha).

Slotsmølleåen slynger sig smukt gennem Rise enge, og jernbanen Aabenraa – Rødekro bruger
tunneldalen som pas. Skovområderne er meget varierede i bevoksning og terræn, og området
indeholder forskellige naturtyper som sø, eng, å, sump og  kilder.

Aabenraa by er vokset ud langs Rise skovs nordside.

4�������������!�
Skovene ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Den sydlige halvdel af Rise Skov
ligger i en tunneldal. Nord, syd og øst for Søst Skov løber tunneldale. Alle er en del af et helt
system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter syd for Rødekro. Søst Skov og
den nordlige del af Rise Skov ligger næsten som øer midt blandt disse tunneldale.

Områderne domineres af moræneler. Langs Mølleåen i syd findes ferskvandstørv, -gytje og –ler. I
Rise Skov findes mod sydøst to små områder med smeltevandssand og –grus og i vest findes et lille
område med ekstramarginalt smeltevandsler. I Søst Skovs randområder findes ferskvandsler og –
gytje samt smeltevandssand og –grus. Midt i Søst Skov findes et lille område med smeltevandsler.

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

I skovene findes bassinkilder: Pølsekilde i naboskoven, Ulvekilde og Vestersø Kilde. Vestersø er en
opstemmet sø (begyndelsen af 1970´erne), der får sit vand fra kilden af samme navn.

Årsnedbøren er ca. 1.000 mm.

�	�������	
Naturbeskyttelseslovens § 3 er gældende for sumpe, enge, søen og vandløb.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er begge skove prioriterede som
naturområder.
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Rise Skov er af særlig biologisk, geologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi. Den sydlige del
af skoven er endvidere del af biologiske korridorer. Mod nordvest udenfor skoven er der i
regionplanen udlagt skovrejsningsområder, hvor der er privat interesse for at rejse ny fredskov.

Søst Skov er af særlig biologisk, landskabelig, friluftsmæssig og delvist af særlig geologisk værdi.
Fra syd til nord løber en biologisk korridor.

Begge skove er del af et område med særlige drikkevandsinteresser og del af et turistområde.

Vestersø og dens tilløb er udpeget, som ”særligt forureningsfølsomt” med et naturligt og alsidigt
dyre- og planteliv.
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Der er udlagt 6,0 ha urørt skov og 3,1 ha plukhugstskov i Rise Skovs vestlige del og 7,6 ha urørt
skov i Søst Skovs østlige del, på det areal der kaldes øen grundet dets isolerede beliggenhed mellem
engene og Mølleåen.
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I Søst skov findes der 6 gravhøje fra bronzealderen, og en mindesten om nedstyrtningen af et RAF
bombefly i 2. Verdenskrig.

Navnet Ulvekule tyder på, at der har været en ulvegrav/fælde i området.

Jernbanen Aabenraa – Rødekro blev bygget i 1863 – 64, mens der var krig om Slesvig. Jernbanen
har stigende betydning for friluftslivet. Banen anvendes til godstransport, men i stigende grad
anvendes den af  veteranbanen til udflugtsture, herunder til netop Rise og Søst skove.

Skovfogedstedet Skedebjerg hus er et skovhus opført i frisisk stil i 1877.

�	����
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Begge skove indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch
og blev rubriceret som ekstensivt anvendt (10-30 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´
er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater
fra undersøgelsen. Disse viser, at området har haft en voldsom tilvækst i popularitet. Besøgstallet
pr. hektar er blandt de højeste på distriktet, så området nu kan karakteriseres som intensivt anvendt.
Undersøgelsen viser i alt ca. 57.000 besøgstimer årligt i området.

Det er opfattelsen, at benyttelsen af netop Rise og Søst skove i disse år har en væsentlig stigning i
besøgstallet. Det skyldes dels, at den tidligere vandretursfolder for Aabenraa skovene ikke
omfattede disse to skove i modsætning til den i 2001 udvidede og reviderede folder. Det skyldes
også, at den anlagte Vestersø med grillplads er meget hyppigt benyttet samt at P-pladsforholdene
ved Løgumklostervej er udbygget. I skovene findes meget smukke landskabsbilleder, naturlige
kilder, enge hvor der er foretaget naturgenopretning, samt urørte skovområder. Disse
naturelementer er meget værdifulde i natur-og friluftsmæssig sammenhæng.
Det er ikke distriktets opfattelse, at skoven er påvirket negativt af skovgæsterne.

Skovene har altid haft et tilhørsforhold til Rise og Rødekro og besøges meget ofte af folk herfra,
også selvom motorvejen i dag ligger som en barriere.
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Der er anlagt p-pladser ved Ravnholt og Skedebjerg hus, samt opsat information og udført skiltning.
Der er også en P-plads i skovområdets sydlige del ved Svovlmshavehus samt en sti ind i skoven
Øen fra Nymøllevej. Vandretursfolderen ”Skovene omkring Aabenraa” giver yderligere information
og overblik.

Fiskeriet i Vestersø er frit.

��	��	��
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Skovene er kun i begrænset omfang beskadiget af stormen i 1999. Mest synligt er området  i Søst
Skov ved det voldsomme kløftparti i afd.226/227 og ligeledes ved den højtliggende granbevoksning
i afd.234.

Skovdriften er præget af de mange skrænter med kraftig lerjord. Løvskov er helt dominerende, dog
er der i tidligere perioder rundt omkring plantet nåletræbevoksninger, der ikke bør udbredes på
disse jorder. Stormen har da også ødelagt en del af disse bevoksninger. Skoven vokser frodigt, og
der kan produceres værdifuldt træ, hvorfor den økonomiske skovdrift fortsat skal have vægt – men
ske naturnært i en plukhugstlignende driftsform.
Den dominerende foryngelsesform i området kan og skal være naturlig foryngelse. Kun hvor eg på
stærkt fladgrundede lerjorder er det bedste valg kan det være påkrævet at foretage tilplantning.

Publikumsfaciliteterne er ret godt udbygget, men vil formentlig kunne udbygges yderligere
eventuelt i sammenhæng med en naturlig udbygning af veteranbanens drift. Træerne i 188d bevares
men plejes, så de ikke er til fare for publikum på grillpladsen nedenunder.

Der bør fortsat foretages køb af manglende englodder i Rise enge, når muligheden viser sig. Herved
vil der kunne foretages en samlet og afbalanceret græsning i området. Derudover vil distriktet
undersøge mulighederne for at etablere et skovlandskab på de nuværende private markarealer mod
nordvest mellem skoven og motorvejen/Løgumklostervej.

Slotsmølleåen er et særdeles værdifuldt, rent vandløb. Plejen af åens nærmeste omgivelser bør ske
med særlig opmærksomhed og gerne i samarbejde med de arealer og strækninger vest for afd.
skovdistriktets arealer, der ejes af Rise Menighedsråd. Åløbet blev restaureret af amtet i 1998 i
samarbejde med skovdistriktet. Herunder blev slyngningerne gendannet.
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Etablering af skovgræsning i området vil blive overvejet, evt. i tilknytning til allerede udlagt
naturskov.

Terrænet stiller særlige krav til skånsom benyttelse af maskiner. Distriktet vil øge indsatsen på dette
område, så strukturskader i skovbunden reduceres mærkbart.

Skedebjerghus (tidligere skovfogedbolig) nedlægges som tjenestebolig, men benyttes af distriktet.
Der findes 2 skovløbersteder: Svolmshavehus ved skovområdets sydlige indgang og Hjortholthus
ved jernbanen mellem Rise og Søst skove.

@�
�	"�� �"����	
Rise Skov anses for en af Sønderjyllands bedste skove, hvad angår blomster. Der er bl.a. registreret
kronløs springklap (rødlistet som sjælden ®), maj-gøgeurt, uldhåret ranunkel og aks-rapunsel.
Skoven huser den nordligste forekomst af bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). I Søst Skov
findes hulrodet lærkespore og stor pimpinelle.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skovene udgør 1,4 ha sø, 0,5 ha vandløb, 15,2 ha enge og 5,2
ha moser – heraf 2,1 ha askemose og 2,4 ha ellemose.

:����*)� (ASK 1956 – 0,70 ha), :����*)7�(REL 1958 – 0,30 ha)2�:����*)� (REL 1958 – 0,70
ha), :����**� (ASK 1956 – 1,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Afd. 187b og 187e er udlagt som urørt skov. Træklædt fugtig mose syd og vest
for Vestersø. Elledelen vest for en dæmning langs Vestersø er meget fugtig. Vest for elledelen
ligger en sø med andet ejerforhold. Mod vest og syd løber et vandløb, som kommer fra Pølsekilde
og fortsætter til Slotsmølleå. Mod øst løber afløbet fra Vestersø.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok, kær-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, bredbladet dunhammer, gul iris, skov-kogleaks, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, lådden dueurt, stor fladstjerne, hindbær, korsbær, vand-mynte, eng-nellikerod,
stor nælde, bidende ranunkel, kål-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Ask, vorte-birk, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af fugtig træklædt mose med mange arter.

:����**� (SØ – 1,40 ha), ���
�	�.
§ 3-beskyttet sø. Sø anlagt ved opstemning i begyndelsen af 1970´erne i en øst-vest orienteret dal.
Søen er svagt timeglasformet med fire små øer ved det smalleste sted. Omgivelserne er løvskov.
Mod sydvest og vest ligger våde skovsumpe (se ovenfor).
Søen modtager vand fra kilde i afd. 188e. Der er afløb i sydøst. Vandet er klart. I 1974 er der
etableret nyt afløb med fiskepassage og ”munk” i sydøst.
Søen er lysåben med åben vandflade. Der er træer (rød-el) på to af øerne. Langs søens bredder
findes en bræmme med star. Tilsvarende star-vegetation ses også på øerne.
Søen er opstemmet af dæmninger både i østenden og vestenden. Før opstemningen har
naturforholdene formodentligt været som forholdene i skovsumpene mod sydvest.
Den smukke sø er et udflugtsmål. I et lille stykke bøgeskov på sydsiden findes en rasteplads med
borde og bænke og en grill.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Gul iris, grenet pindsvineknop, rørgræs, lyse-siv, vejbred-skeblad, kær-star.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

102

Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, korsknap, eng-nellikerod, stor nælde, skovkarse, tandrod, aks-
tusindblad, vorterod.
Vedplanter: Rød-el, grå-pil, ær.
&3	A Fugle: Knopsvane (ynglende). Fiskehejre (fouragerende).
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring af smuk skovsø med klart vand. Rørene i afd. 188e fjernes og erstattes af
egentlige trædesten.
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:����**��(ASK 1956), se afd. 187b.

:����$�� (REL 1956 – 1,40 ha), :�����'� (KRT – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose bestående af to litraer adskilt af en skovvej. Mod vest løber Slotsmølleå.
Mod syd går jernbanen mellem Åbenrå og Rødekro.
Kratdelen nord for skovvejen rummer hovedsageligt tagrør samt enkelte vedplanter, men er ikke
særlig fugtig. Området med el syd for skovvejen rummer høje træer og er ret tørt. Indtil for nogle år
siden var bundvegetationen overvejende nælder. Græsagtige planter har nu fået overtag.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær (kratdelen), stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, mælkebøtte,
stor nælde, bidende ranunkel, rørgræs, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, grandis (kratdelen), hassel (kratdelen), fugle-kirsebær (kratdelen), slåen
(kratdelen), vedbend.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af ellemose med tilhørende rørsump. Ved foryngelse af rødgranen i 216a
lægges de fugtigste partier heraf ud til mose igen.

:����$���(REL 1958 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Ellesump øst for Rise Enge. Mod nord løber Slotsmølleå.
����
�	A Enkimbladede: Rørgræs, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, vorterod.
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Vedplanter: Bøg, rød-el, grå-pil, hvid-pil.
@�
�	��	��A 4.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af ellesump. Der foretages oprydning på arealet.

:����$�� (ENG – 9,90 ha), :����$�� (ENG – 1,50 ha), �$*7 (ENG – 2,60 ha), 8��������
§ 3-beskyttede enge.
I vest omslutter engene en bøgebevoksning med sumpsignatur (Afd. 198a, Ulvekule, urørt skov)
samt en eng-enklave med andet ejerforhold. Mod syd går jernbanen mellem Åbenrå og Rødekro.
Gennem engene slynger Slotsmølleå sig.
Engene bestod tidligere af mange smålodder, der tilhørte bønderne i Rise. Dengang blev området
drevet ved høslæt og græsning. Da denne driftsform ophørte, begyndte området at gro til i høje urter
og buske. Et sådan landskabsbillede ses stadig i området syd for åen (på et mindre område ses her
bl.a. store star-tuer).
Området nord for åen er hegnet, og der høslættes og afgræsses ekstensivt af kvæg.
Engene er åbne med spredte buske og buskadser. De centrale dele er ret fugtige. I de fugtige dele
ses mange starer. I engene mod vest findes tyndakset gøgeurt.
Ved det nordøstlige bryn findes et lille separat hegnet område med maj-gøgeurt. Sønderjyllands
Amt registrerede her i 1995 de enkelte gøgeurt-planter og deres tilstand. Dengang var området hårdt
græsset.
På engen findes to vandhuller med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Det ene ligger i
skovbrynet helt i det nordvestlige hjørne ved skovvejenes kryds (området benyttes som sandfang).
Det andet ligger centralt på engen omtrent midt mellem afd. 198 (Ulvekule) og afd. 205. Ingen af
vandhullerne er vist på skovkortet.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke (syd for åen), mark-frytle, maj-gøgeurt, tyndakset gøgeurt, gul
iris (grøft ved banen), rams-løg (ved åen), grenet pindsvineknop, eng-rævehale, rørgræs (syd for åen), lyse-siv, stiv star
(syd for åen), kær-star, tagrør (syd for åen).
Tokimbladede: Hvid anemone, bellis, stor fladstjerne, guldnælde, almindelig høgeurt, skov-jordbær, eng-kabbeleje,
hvid kløver, korsknap, krybende læbeløs, løgkarse (ved åen), almindelig løvefod, almindelig milturt, vand-mynte,
mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, butbladet skræppe, sumpkarse,
almindelig syre, tandrod, ager-tidsel, lancet-vejbred, skov/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, rød-el, engriflet hvidtjørn, grå-pil, slåen.
Mosser: Tørvemos.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af artsrige enge. Bevaringen forudsætter fortsat græsning og/eller høslæt.
Området syd for åen holdes uden pleje som sammenligningsgrundlag, så skovens publikum kan se
forskellen. Hegn og græsning omkring maj-gøgeurten diskuteres med amtet for at fastlægge
niveauet.

:����$*7�(ENG), se afd. 193a.

:����#�� (EG 1929)
Lidt nordøst for afdelingspæl 14 ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����#�� (BØG 1990), :����#�� (BØG 1990), :����#%� (BØG 1990)
Tæt ved de tre litraers mødepunkt ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
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:������� (BØG 1966)
I den sydlige del af bevoksningen tæt ved feltet med maj-gøgeurt på Rise Enge (jf. afd. 193a), ligger
et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®).

:�����'��(KRT), se afd. 191a.

:�����#� (SLE)
På området findes to vandhuller med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Det ene hul ligger
i det nordvestlige hjørne og er vist med fugtsignatur på skovkortet. Det andet hul ligger i det
sydøstlige hjørne neden for jernbanedæmningen. Dette hul er ikke vist på kortet.

:�����#7 (MOS)
§ 3-beskyttet mose. Mosen ligger på skrånende terræn på en dalside. Den rummer krat og to
opstemmede vandhuller. Vandet er uklart.
Vegetationen rummer gøgeurten ægbladet fliglæbe.
I vandhullerne forekommer bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok, skavgræs.
Enkimbladede: Mose-bunke, ægbladet fliglæbe, gul iris, rams-løg, grenet pindsvineknop, rørgræs, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, følfod (på opstemning), hindbær, eng-
kabbeleje, fladkravet kodriver, korsknap, krybende læbeløs, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, skovmærke, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Bøg, elm, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hvid-pil, vedbend, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Forekomst af rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af artsrig mose med sjældne arter.

:����$%��(VLB – 0,40 ha), :������7 (VLB – 0,10 ha) (Dækker også :���''�7 (VLB – 0,10 ha) i
Langbjerg Skov), +��
�!.���1�F@3!.����92�>.���1G. Åen beskrives her for alle tre delstrækninger
samlet.
§ 3-beskyttet vandløb. 8 km lang å fra Brunde Mose med udløb i Åbenrå Fjord. Åen slynger sig i
bunden af en tunneldal, hvor også jernbanen mellem Åbenrå og Rødekro går. Det meste af åen har
andet ejerforhold.
Undervejs i Rise Enge modtager åen et tilløb med vand fra Vestersø (afd. 188a) og fra Pølsekilde,
som ligger umiddelbart uden for skovens vestlige skel. Herefter slynger åen sig videre gennem Rise
enge. I engene er der megen løgkarse og rams-løg ved åen. På en strækning længere nede (afd.
221c) løber åen i en smal kløft gennem den urørte skov Øen.
Længden i Rise Skov er sammenlagt 1.500 m og i Søst Skov 450 m. Desuden har 450 m tilknytning
til Langbjerg Skov.
I forrige århundrede blev åen reguleret i forbindelse med anlægget af jernbanen. I 1997 blev der
foretaget en naturgenopretning, hvor åen blev ført tilbage til sit gamle leje. Genopretningen blev en
succes. På kort tid kom der mange ørreder i åen.
Bredden er 1,2 m. Dybden er 10 cm. Strømmen er rask. Vandet er klart. Bunden er fast og stenet.
Forureningsgraden er I-III (vekslende på forskellige strækninger).
����
�	A Enkimbladede: Rams-løg.
Tokimbladede: Løgkarse.
&3	A Bækørred.
Ledorme: �����(��	�.
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Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, 4������	.
Biller: Stor klobille.
Vårfluer: G�
��������	� (bl.a. /�	���	),����	(�����	.
Tovingede: Dansemyg (bl.a. =������
��, 0����(�	����), #�(�	���	, kvægmyg.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt i den øvre del gennem engen i afd. 198c, men ikke gennem
engene længere nede. Målsætningen er igen opfyldt på strækningerne i tilknytning til Øen og
Langbjerg Skov.

:������7 (ASK 1987 - 0,8 ha)�������� (ASK 1971 – 0,60 ha), +�	�	��
Askeskov på skrånende terræn. I området findes bl.a. tyndakset gøgeurt, gul anemone og fladkravet
kodriver. Skoven er for tør til at være mose og er derfor ikke § 3-beskyttet.
Helt i den østligste del findes et vandhul med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
Af hensyn til blomsterne og salamandrene bør den nuværende skov bevares.

:�����$7 (BØG 1933)
I den sydlige del af bevoksningen neden for askebevoksningen i afd. 228b ligger et vandhul, som
ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:�����#� (ENG – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Eng, som delvis er omgivet af arealer med andet ejerforhold. Mod nord
løber Slotsmølleå. Mod øst ligger den urørte skov Øen.
Engen er lysåben med spredte store buske i nord. Den er ret fugtig, især mod nord, hvor der er
mindre partier med frit vand. Gennem engen går en frahegnet lige grøft med buske og træer.
I engens centrale del lidt nordvest for afd. 223b i Øen ligger et vandhul, som ikke er vist på
skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
I skellet tæt ved engens sydvestlige hjørne findes ligeledes et vandhul med bjergsalamander.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, kryb-hvene, gul iris, eng-rævehale, rørgræs, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, eng-kabbeleje, hvid kløver, korsknap, krybende læbeløs, mælkebøtte, eng-nellikerod,
stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, sumpkarse, ager-tidsel, kål-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, slåen.
Mosser: Tørvemos.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af eng ved fortsat græsning.

:������� (EG 1959), ���1	�
I skellet ved den nordlige grænse findes et vandhul, hvor der findes bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®).

:����%#� (BØG 2000), :����%�� (BØG 1892)
I grøften i litragrænsen tæt ved skovvejen i syd ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����%�7 (BØG 1999), :����%�� (EG 1934)
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I grøften i litragrænsen tæt ved skovvejen i syd ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

����.��
���+��
�!.���1
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb med udspring i Pølsekilde uden for distriktets skov. Vandløbet
løber forbi de træklædte moser (urørt skov) beskrevet under afd. 187b. Undervejs modtages et tilløb
fra Vestersø. Udløbet i Slotsmølleå ligger i brynet af den urørte skov Ulvekule ved Rise Enge.
Vandløbets længde i og ved distriktets skov er 700 m.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

+���!�1
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i kuperet terræn ved og i den vestlige del af Vestermark (700 m) og
ved det sydøstlige bryn af Søst Skov (200 m). Omgivelserne er tæt bevoksede. Vandløbet fortsætter
til Slotsmølleå. Forureningsgraden er I-II.
&3	A Fladorme: #�����	.
Krebsdyr: Ferkvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, 4������	, &�
���	
Vårfluer: G�
��������	�,����	(�����	.
Tovingede: Dansemyg, #�(�	���	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

5����������	
Kun 8,5 hektar skov forventes forynget i perioden. Heraf forventes hovedtræarten i foryngelsen at
være bøg på 4,4 ha. Eg etableres på 2,3 ha, dels ved plantning efter stormfald i afd. 234 (0,8 ha),
dels ved forsøg på selvforyngelse  på Jørgensbjerg ved Afd.227a  (1,5 ha).

Det bemærkes, at afd. 227c er etableret med eg ved plantning i år 2000 efter stormfald i gran.
Endvidere blev afd. 226 (gammel gran) skærmstillet i 1998/99 og underplantet med bøg lige inden
stormen i dec. 1999. Der er bevaret rester af denne nåletræsskærm for at beskytte bøgen.
Hovedparten af denne skærm vil blive fjernet i planperioden.

I afd. 189c forynges birken ved selvforyngelse, dog forventes ask at indgå.

Afd. 235c på 0,3 ha og 241c på 0,3 ha overlades til naturlig tilgroning. På det førstnævnte areal
forventes ask at blive dominerende, på det sidstnævnte areal sitkagran.


