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Søgaard skov er 159,2 ha. Grevskabet Søgård var indtil 1725 Slesvigs største gods, men efter fallit
og auktion blev godset delt ud på flere ejere. Hertugen af Augustenborg overtog langt den største
del. Selve Søgård blev solgt til anden side og var genstand for flere handler og indskrænkninger i
jordbesiddelserne, indtil den danske stat overtog godset først i 1930’erne. Her overtog Aabenraa
Statsskovdistrikt Søgård skove på i alt 159,2 ha, medens forsvaret overtog hovedbygningen samt de
øvrige arealer. Forsvarets (Hjemmeværnets) arealer grænser således op til Søgaard skov.
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Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Gennem hele skoven, fra nord til
syd, løber en randmoræne afsat foran den Ungbaltiske is som nåede Danmark fra Østersøegnene.

Området består overvejende af smeltevandssand. Store forekomster af smeltevandsgrus og
ferskvandsgytje findes også. Derudover forekommer mængder med mindre områder med
moræneler, -sand og –grus, ferskvandstørv, sand og ekstramarginalt smeltevandssand.

Området ligger i den nordlige del af det nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-Kværs-
Gejl.

Af geologisk interesse for Søgård Skov er det lige sydvestfor liggende Fladbjerg. Dette er en
fladbakke der er opstået ved aflejring i en bassin som har været afgrænset af dødis. Fladbakken
består af 3-5 m varvet blågråt issøler som er overlejret af en kappe med lagdelt sand med småsten.
Aflejringerne har tidligere været synlige i en lergrav, men nogle varvige lag kan stadig frigraves i
kanten af en branddam i nordsiden af bakken. Issøbakken Fladbjerg er fredet.

Desuden ligger Søgård Skov i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr.
2. I denne del af interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved Kliplev, Søgård og
Kværs samt en gennembrudsdal ved Søgård Sø.

Årsnedbøren er på ca. 980 mm.

�	�������	
Skoven grænser mod nordøst op til en område fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 20.
november 1935 (registreringsnummer 484.000) om fredning af omgivelserne til Søgård Sø.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Søgård Skov prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser på nær de sønære arealer og mosen ved Mørksø der er
naturområder. Fra Søen og gennem den sydlige del går to biologiske korridorer. Mod nord grænser
skoven op til VMPII-lavbundsarealer og endnu en biologisk korridor. Skoven er delvist beliggende
i et område med særlige drikkevandsinteresser og er af biologisk værdi samt af særlig landskabelig,
geologisk og friluftsmæssig værdi.
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I skoven findes flere miler, hvor der i jernalderen er udvundet jern af myremalm. I skoven findes
overalt i jordoverfladen strøsten, flere med kilemærker efter stenkløvning.
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Spredt i skoven er udlagt 6,7 ha urørt skov, 1,4 stævningsskov og 5,5 ha plukhugstskov.
Størstedelen er dog beliggende omkring Mørksø og mosen vest herfor. Vandforholdene i den urørte
skov umiddelbart omkring mosen skal fastlægges, så de er det optimale for selve mosen, grundet
dennes store betydning for mosser m.v. Den urørte randskov skal der ikke tages hensyn til i den
forbindelse, selvom der eventuelt kan blive tale om tidvis oversvømmelse eller kronisk forhøjet
vandstand.
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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
denne undersøgelse. Tallene viser, at Søgaard skov i stigende grad benyttes, så den nu kan betegnes
som intensiv anvendt. Antallet af besøgende synes mere end fordoblet siden 1980-undersøgelsen.

Søgaard skov er velbesøgt på grund af det afvekslende terræn, nærheden til Store Søgaard Sø og
Søgaardlejren. Skoven er velforsynet med gode parkeringsmuligheder og der er afmærket en
vandrerute i skoven både nord og syd for jernbanen Tinglev/Sønderborg, der krydser gennem
skoven.  Distriktet har udgivet en vandretursfolder for Søgaard skov. Der er 2 grillpladser og en
primitiv overnatningplads i skoven.
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Søgård skov er en nåletrædomineret skov, der i planperioden forynges ved indplantning,
underplantning eller naturlig tilgroning.

Stormen i 1999 har gjort en del skade i nåletræsarealerne, ikke mindst rødgranarealerne. Der er
registreret 8,6 ha ukultiveret areal efter stormen. Af disse arealer etableres der ved plantning eg på
3,9 ha, bøg på 2,1 ha og ask på 1,5 ha. I alle plantninger i blandes der med mindst to træarter. I afd.
afd. 604e samt 618 b og c -  i alt 1,1 ha – forsøges med naturlig tilgroning (til birk og ær).

Det samlede foryngelsesareal i Søgård skov i 15 års planperioden (incl.stormfaldsarealerne) er 34,5
ha. Foryngelsesplanen rummer en markant konvertering fra nåletræ til løvtræ. Den samlede andel af
løvtræ i foryngelsesplanen er 81%. Derudover er der 2% som bliver konverteret til mose og blot
17% forbliver nåletræ. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Søgaard skov er en særdeles god
dyrkningslokalitet for nåletræ – f.eks. trives douglasgranen godt. Derfor er der også afdelinger, der
er lagt ud til selvforyngelse af douglasgran suppleret med indplantning af bøg (afd. 632a på 1,3 ha
og 639a på 2,5 ha).

Ca. 1,1 ha (afd. 609a)  ha tilplantes med nordmannsgran primært til lokal forsyning. De nuværende
nordmannsgranafdelinger, der ligger tæt  på Søgaard sø, afvikles og konverteres til eg eller bøg med
indblanding.

I forhold til styrelsens pyntegrøntstrategi indgår i alt 1,5 ha i Søgaard skov, nemlig NOB-arealerne i
afd. 603 a og g.
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Ved gentilplantning efter stormen skabes der mose efter rødgran i afd. 634. Afd. 603e samt 618 b
og c  henlægges til naturlig tilgroning.

Vandretursfolderen bør bringes ind i styrelsens almindelige serie af vandretursfoldere. Der skal i
muligt omfang samarbejdes med Hjemmeværnet på Søgaardlejren om den rekreative udnyttelse i
området.

Der åbnes op for frit fiskeri i afd. 620j.

4�����   �����������������������������%�����.�������$�������%��		�������������������"������������������	������*�������	���*��#��
��������������H���������%��		�����������������������������������	������������*���	��������'���7�9	��3,	(�������		��

@�
�	"�� �"����	
Søgård Sø var i begyndelsen af 1900-tallet en klar lobeliesø, men er nu eutrofieret. Der er mange
alger og ingen undervandsplanter. Phosphorindholdet er højt.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 1,1 ha sø, 0,2 ha vandløb og 7,8 ha mose –
heraf 0,4 ha birkemose og 0,8 ha ellemose.

:���'#*7 (MOS – 0,70 ha), (���!���
§ 3-beskyttet mose. Delvis lysåben birkemose omgivet af overvejende løvskov. Mod sydøst findes
nåleskov.
Bunden er fugtig, især i den sydlige del. Der er intet frit vand.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, tudse-siv, grå star.
Tokimbladede: Blåbær, stor fladstjerne, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, bøg, stilk-eg, almindelig gedeblad, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Jomfruhår, filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af birkemose.

:���'�#� (BIR 1914 – ca. 0,4 ha), :���'�#7 (EL 1927 – 0,80 ha), :���'�#� (SØ – 0,30 ha), :��
'�#� (MOS – 0,20 ha), :���'�#  (PUB – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Området ligger ved Søgård Sø. Mosen består af tre mindre øer i distriktets
sø samt et område herimellem og Søgård Sø og en strimmel mod øst langs bredden af Søgård Sø.
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Mosen langs Søgård Sø består af ellesump og birkesump. Afd. 620a er en dellitra med birkesump
syd for distriktets sø.
Distriktets sø var tidligere en klar næringsfattig sø, men er nu eutrof. Vandet er uklart. Overfladen
rummer mange alger. Søens øer og bredder har en frodig vegetation omfattende bl.a. gul åkande.
Søen har tilløb af Balledam Kanal i vest. Balledam Kanal fortsætter i sydøst over en lav opstemning
og gennem ellesumpen til Søgård Sø.
Et smalt publikumsarealet omkranser søen. Dette areal rummer en raste- og grillplads nord for søen.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, grenet pindsvineknop, lyse-siv, tudse-siv, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Brombær, hindbær, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende
ranunkel, lav ranunkel, skvalderkål, sumpkarse, horse-tidsel, kål-tidsel, tveskægget ærenpris, gul åkande.
Vedplanter: Ask, dun-birk, vorte-birk, bøg, stilk-eg, rød-el, hassel, grå-pil, almindelig røn, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
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����A Bevaring af næringsrig sø og mose med mange planter og dyr. I tilknytning til
området plantes der på det stormfældede areal mod vest ask i perioden.
:���'�*� (SØ – 0,1 ha)
§ 3-beskyttet sø. Sø med små øer. På øerne står unge træer. Der er næsten ingen kantvegetation.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv.
Tokimbladede: Brombær.
Vedplanter: Ask, dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, lærk, grå-pil, burre-snerre.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø.

:���'��7 (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet hedemose. Område, som tidligere var en poppelbevoksning. Området er nu ryddet,
men der er mange skud fra stød. Vegetationen er især græsagtige planter. Der er kun få dværgbuske.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mose-bunke.
Vedplanter: Bævreasp, sitka-gran, hedelyng, klokkelyng.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring og udvikling af lille hede ved periodisk fjernelse af vedplanter. Ved
foryngelse af 631 a og b søges søges våde partier lagt til denne mose.

:���'�%� (MOS – 1,00 ha), 8����	��!���
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose med store partier med åbent lavt vand. Vandet er helt dækket af
alger. Mange planter stikker op gennem vandet. Mange stød i og omkring mosen tyder på tidligere
rydning.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Mose-bunke, malbladet kæruld, lyse-siv, tudse-siv, næb-star.
Tokimbladede: Blåbær, hindbær, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, skov-fyr, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåben næringsfattig mose. Mosen udvides i perioden mod nordøst ved
rydning af 634d.

:���'�)� (SØ – 0,60 ha), >.	��., :���'�)� (MOS – 3,90 ha)
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§ 3-beskyttet sø og mose. Stor lysåben mose, som anses for Sønderjyllands bedste tørvemose.
Omgivelserne er urørt birkeskov. Mosen rummer mod øst søen Mørksø. På søens vestside findes en
veludviklet hængesæk dannet ved tilgroning af søen. Hængesækken har aldrig været afvandet.
Selve søen er lysåben med åben vandflade. Vandet er brunt. Der er ingen flydebladsplanter, og der
er ingen kantvegetation, bortset fra lidt tagrør mod øst.
I mosens nordlige del sydvest for en rasteplads i den omgivende birkeskov findes en åben vandflade
med omkransende hængesæk.
Mosen påkalder interesse, bl.a. på grund af et stort artsudvalg af tørvemosser.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Bølget bunke, gul iris, smalbladet kæruld, lyse-siv, næb-star, tagrør.
Tokimbladede: Blåbær, stor fladstjerne, hedelyng, porse, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, almindelig gedeblad, rød-gran, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Jomfruhår, tørvemos (mange arter).
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af tørvemose og brun sø med veludviklet hængesæk. Indvandring af
vedplanter skønnes ikke at udgøre et problem på nuværende tidspunkt.
:���'�$� (SGR 1971 – ca. 0,1 ha)
§ 3-beskyttet sø. Sø omgivet af høje graner (med en del vindfælder). Søen er ikke vist på
skovkortet. Den ligger i et område med fugtsignatur langs et øst/vest-gående spor.
Der er megen skygge. Vandet er brunligt med mudret bund. En del planter stikker op gennem
vandet. Derudover er vandfladen åben uden flydebladsplanter. Kantvegetationen er ringe udviklet.
����
�	A Enkimbladede: Kryb-hvene, lyse-siv, tudse-siv, grå star.
Tokimbladede: Hindbær, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, rød-el, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille næringsfattig sø.
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§ 3-beskyttet vandløb. Ret bred å ved det nordlige skel af distriktets skov. Åen udgør afløbet fra
Søgård Sø. Omgivelserne er tæt bevoksede. Bunden er fast og sandet. Længden ved skoven er 400
m. Forureningsgraden er II-III.
&3	A�Ledorme: Børsteorme: �����(��	�. Igler: 5�������	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Døgnfluer: 6	����.
Vårflåer: G�
��������	�.
Tovingede: Kvægmyg, 0����(�	����,����(������	.
Bløddyr: Snegle: Almindelig mosesnegl. Muslinger: Ærtemusling.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt.

�������!�5���� (VLB – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb med udløb i Søgård Sø. Undervejs passeres en sø (afd. 620d) og en
ellesump (afd. 620c) nær udløbet. Bredden er 1,75 m. Dybden er 40 cm. Bunden er fast med sten,
grus og sand. Længden i skoven er 700 m. Vandet er klart. Amtet har ikke bedømt
forureningsgraden på grund af ringe strøm.
����
�	A�Smalbladet mærke, vandstjerne.
&3	A Krebsdyr: Vandbænkebider.
Tovingede: 0����(�	����,�����(������	.
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>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er ikke opfyldt.

5����������	
Søgård skov vil ændre karakter fra at være en nåletræsdomineret skov, til at blive en blandingsskov
af både løv og nål. Hjemmehørende træarter plantes i større omfang, og bevoksningerne bliver
blandingsbevoksninger med flere træarter. Andelen af åbne naturområder øges svagt.

Ved at konverterer nåletræsarter til løvtræ går driften for Søgård skov i retningen af en mere
naturnær skovdrift. Der vil dog stadigvæk være behov for renafdrifter og plantede kulturer, men
sigtet er at flere bevoksninger kan forynge sig selv ved naturforyngelse. Der vil desuden blive skabt
flere vådområder i skoven ved ophør med grøftevedligeholdelse eller evt. ved egentlig
grøftelukning.


