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Sønderskov  på 104,8 ha består af en nordvendt frodig løvskov stående på et kuperet og leret terræn
på Aabenraa tunneldalens sydside. Skoven har hørt til Brundlund slot og er vist som skov på Johs.
Meiers kort fra 1641. I og omkring skoven har Aabenraa by sin vandforsyning, og byen er
efterhånden vokset op til skovbrynet på skovens syd- og østside.

Skoven drives på grund af terrænet efter de naturnære principper med plukhugstdrift og naturlig
foryngelse.

Skovens areal er blevet forøget med tilkøb i 1998 af engarealet Hesseldam (afd. 304b) på 2,2 ha. I
afd. 343d findes en højdebeholder til Aabenraa vandforsyning.

4������
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. I den vestligste del af skoven løber en
tunneldal og i nordøst løber skoven langs randen til den større tunneldal som former Aabenraa
Fjord.  De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter syd for
Rødekro.

Området domineres af moræneler. I grænsen mod vest findes ferskvandsler, ved Farversmølle fin-
des ferskvandstørv og desuden findes nogle små områder med ferskvandsgytje og smeltevandssand.

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

�	�������	
Vandløb og våde arealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Omkring skoven er der fine
jorddiger, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 4.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Sønderskov prioriteret som et
naturområde. Skoven er beliggende inden for kystnærhedszonen og er del af et område med særlige
drikkevandsinteresser. Sønderskov er mod vest af særlig biologisk værdi og mod øst af biologisk
værdi og i den centrale del er et parti af særlig geologisk værdi. Som helhed er skoven af særlig
landskabelig og friluftsmæssig værdi. Den er del af et turistområde.

5��
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Her kan nævnes kilderne Hellig kilde og Hjortekilde, som begge er bassin kilder. I skovens centrale
del findes Von Bergens Eg, hvor skovrider Andreas von Bergen (skovrider i Aabenraa 1764-1795)
blev skudt af krybskytten Anders i 1795. Den gamle vandmølle Farversmølle ligger op til skoven
og får sit vand fra denne.

�	����
����
Sønderskov er bynær, stedvis med fine udsigter over by og fjord, og byens borgere benytter flittigt
Sønderskov til gåture og rekreation. Nær skoven ligger Sønderskov rideklub, hvorfra børnerytterne
ofte bruger skoven.
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Ved von Bergens Eg er indrettet grillplads og primitiv lejrplads, og ved skovens østlige indgang er
anlagt en parkerings og opholdsplads.

��	��	��
�	
Skoven indeholder betydelige træmæssige værdier, hvorfor den i driftsplanperioden vil få
vedproduktionsmæssig stor betydning.  Det skyldes primært, at der findes en stor mængde modne
løvtræbevoksninger – især bøg – med værdifulde kævler. Både i den østlige, den vestligste og den
central del vil der skulle følges op på grupper af selvforyngelse ved plukhugst/diameterhugst.

Ved alderen 110-115 år, der er almindelig for de arealer, der nu skal forynges, er bøgetræernes
højde ikke sjældent over 30-31 meter.

På grund af de vanskelige terrænforhold skal hugsten ske med stor påpasselighed og ved hyppig
anvendelse af spil for at undgå strukturskader på jordbunden.

�	������	�%����������������������������.������������	������	��
����������*����������������������������	��	��
���������������������
4����
��������������	�������������������������������������������'���7�%�����&��&������

I alt 53,4 ha er sat til foryngelse eller påbegyndt foryngelse i 15 års perioden, hvilket er en høj andel
af skoven.

13,7 hektar forynges på grund af stormen i 1999, der ramte Sønderskoven hårdt.  Her blev de fleste
nåletræbevoksninger ødelagt eller beskadiget og også en del løvtræarealer. Bl.a. afd. 319 var ramt i
betydeligt omfang.

Af de 13,7 ha ukultiverede arealer efter stormfaldet sker der tilplantning/tilgroning på følgende
måde (kun hovedtræarten nævnt):
Bøg  4,7 ha
Eg     4,1 ha
Ask   0,9 ha
Ær    0,5 ha
Nåletræ – douglasgran  3,5 ha
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Disse tilplantninger er i gang og afsluttes i løbet af 1 års tid.

Ovennævnte tal viser tydeligt, at nåletræandelen i skoven falder.  Det er imidlertid i god harmoni
med jordbundens frodighed, der kan give grobund for værdifuld løvskov.

Udover ovennævnte stormfaldsarealer, hvor bevoksningen hovedsagelig etableres ved plantning,
igangsættes naturforyngelse i mere end 37 ha bøg, hvoraf mere end 35 ha forventes at få bøg som
ny hovedtræart og 2 ha (afd. 316) forventes at få ær som hovedtræart. Et nuværende rødgranareal på
1,4 ha forynges til eg ved plantning (afd. 341a). Endelig vil 0,2 ha rødel (afd. 349b) blive forynget –
helst ved stævning i en isvinter.

Der er meget vand i skoven, og ved selv mindre foranstaltninger kan vådområderne blive
forstyrret/tage skade. Ca. 1 ha hidtidig skov af eg og ask karakteriseres i denne periode i stedet som
mose. Kirsebærkær i afd. 325 på 2,3 ha vil blive forsøgt gjort endnu mere ”våd”. Ellen kan forynges
ved stævning.

Der er ikke planlagt nye friluftsmæssige tiltag i området.

@�
�	"�� �"����	
Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 2,2 ha eng, 0,1 ha sø, 0,2 ha vandløb og 8,6 ha
moser – heraf 5,8 ha askemoser og 2,3 ha ellemoser.

:����#%� (ENG – 2,20 ha), (�������!2�:����#�� (BØG)
§ 3-beskyttet fersk eng. Eng omgivet af skov. Engen er hegnet og græsses af kvæg. Nær skoven i
øst findes enkelte unge træer.
Engen gennemstrømmes af Hesselbæk, som her har lige forløb. Åen er frahegnet, men i nord findes
en kreaturpassage over den.
Engen er ret tør i de centrale dele øst for åen. På et mindre område findes her nogle typiske
overdrevsplanter (mark-frytle, rødknæ, kornet stenbræk).
Engen rummer fugtige partier i den østlige del. Her findes desuden et vandhul i skovbrynet uden for
hegnet i skoven. Der er bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.
Engens naturindhold er i de senere år forbedret.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Mark-frytle, eng-rævehale, rørgræs (ved åen), lyse-siv.
Tokimbladede: Angelik (ved åen), bellis, stor fladstjerne, eng-kabbeleje, hvid kløver, korsknap, vild kørvel, almindelig
løvefod, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, rødknæ, skovkarse, kruset skræppe, kornet
stenbræk, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, lancet-vejbred, vorterod, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Rød-el.
&3	A Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A Vandhullet i skoven: 1 (rødlistet art). Engen: 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og forbedring af eng ved fortsat græsning. Bevaring af vandhul med
rødlistet art.

:����#$� (ASK 1938 – 1,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose med høje træer. Mosen ligger bynært.
Der er vandfyldte tilgroede grøfter, men ellers intet åbent vand.
Et skilt i 311a forbyder henkastning af haveaffald.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
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Enkimbladede: Mose-bunke, stor konval, liljekonval, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde, hvid hestehov, hindbær, kulsukker,
almindelig milturt, mælkebøtte, stor nælde, skvalderkål, vorterod.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A�2.
>1���
����A På sigt tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturlig henfald af grøft.

:�����$� (BØG 1899)
Ved Sønderhesselvej findes et vandhul, som er vist på skovkortet som en blå plet. Der er
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.

:�����#� (BØG 1897 – ca. 0,05 ha)
§ 3-beskyttet sø. Lille hesteskoformet kunstig sø i sænkning sydøst for krydset mellem
Sønderhesselvej og Von Bergens Vej. Søen er vist som en blå plet på skovkortet.
Søen er beskygget af høje bøge. Vandet er stillestående og helt dækket af andemad.
På bredderne er der rigelig forekomst af nælder. Botanisk set synes søen uinteressant.
I søen findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad.
Tokimbladede: Hvid anemone, lund-fladstjerne, hindbær, stor nælde, skovmærke, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Bøg, almindelig hyld.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø med rødlistet art

:������� (ASK 1938 – ca. 0,6 ha), :������� (ASK 1954 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. Den nordlige del af afd. 321a er en skrænt med
bøge. Denne del hører ikke med til det § 3-beskyttede område.
Træerne i mosen er høje med god indbyrdes afstand. Den centrale del er ret lysåben. I yderzonen
findes buskads.
Der er vandfyldte tilgroede grøfter.
Bundvegetationen er domineret af starer.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, krybende læbeløs,
almindelig milturt, stor nælde, eng-nellikerod, skovmærke, skovkarse, sumpkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A�3.
��� ������A 3.
>1���
����A På sigt tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturlig henfald af grøft.

:������� (EL 1950 – 2,30 ha), 5�	����	��	
§ 3-beskyttet mose. Skovklædt mose. Mod nord findes nåleskov. Mod øst og vest findes løvskov.
Træerne er høje og ret tætstående. Bunden er jævnt fugtig. Der er tilgroede vandfyldte grøfter.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, liljekonval, grenet pindsvineknop, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hvid hestehov, korsknap, almindelig
milturt, vand-mynte, mælkebøtte (vold ved grøft), stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, skvalderkål, sumpkarse,
tandrod, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, almindelig røn, slåen, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
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>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig ellesump ved at lukke den gennemgående grøft. Det skal
derudover konkret overvejes, hvorledes naturforholdene ved Kirsebærkæret kan forbedres.

:�����)��(EG 1827 – ca. 0,05 ha)
§ 3-beskyttet sø. Søen er vist som en blå plet på skovkortet i litraens nordlige udkant. Det drejer sig
om en lille sø med mange planter i overfladen. Den er omgivet af høje løvtræer og er temmelig
beskygget. I sydvest står Von Bergens Eg.
Vandet er klart. Der er svagt vandførende afløb mod syd.
Ved søen er der på sydsiden en primitiv lejrplads med borde, bænke, bålplads og grill.
Ved søkanten ved lejrpladsen står en bestand af vegetative store planter, der ikke synes at høre
naturligt hjemme i den danske flora. Det har i forbindelse med gennemgangen ikke været muligt at
artsbestemme dem. I vandet findes ret mange bukkeblad, krebseklo og vandrøllike.
Bjergsalamander er på rødlisten som sjælden (X).
����
�	A Enkimbladede: Bredbladet dunhammer, gul iris, krebseklo, lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Brombær, bukkeblad, hindbær, kragefod, krybende læbeløs, stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel,
stinkende storkenæb, vandrøllike.
Vedplanter: Bøg, stilk-eg, grå-pil, ær.
Dyr: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af skovsø med interessante arter. Ved fjernelse af en del af egene i 327b
forsøges genskabt mere naturlige vandstandsforhold i det fugtige område. Spreder de ikke-
hjemmehørende planter sig i større stil fjernes de.

:�����*� (ASK 1897 – ca. 0,4 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose bestående af fugtig dalbund omkring en bæk omgivet af løvskov.
Området er en østlig dellitra.
Træerne er høje og skyggende. Der forefindes en underskov af tætte unge træer.
Der er okker i bækken.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, korsknap, almindelig milturt, vand-mynte, stor
nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, almindelig syre, tandrod,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, kristtorn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af lysåben fugtig mose ved nænsom udtynding og hævning af
vandstand ved naturlig henfald af grøfter.

:������� (MOS – 0,10 ha), :������7 (ASK 1942 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig mose i bunden af en dal omgivet af løvskov. I bunden løber Farvers-
mølle Bæk til Farversmølles dam, som har andet ejerforhold.
Træerne er høje og skyggende. Der er en del buskads.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, lund-fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, almindelig milturt, vand-
mynte, mælkebøtte, stor nælde, lav ranunkel, skovmærke, skvalderkål, sumpkarse, almindelig syre, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af smuk ådal.
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:�����)� (ASK 1973 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov i fugtig sænkning. Træerne er ret unge og slanke. Der er vandfyldte
grøfter; ellers intet frit vand.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, korsknap, kulsukker, stor nælde, bidende
ranunkel, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, almindelig hyld, solbær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A På sigt tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturlig henfald af grøft.

:�����*� (ASK 1965 – 0,7 ha), :�����$� (ASK 1958 – 0,7 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov med nogle væld på kuperet skrånende terræn. Bunden er
gennemgående ret tør. Træerne er høje og slanke.
����
�	A Karsporeplanter: Smalbladet mangeløv, skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, korsknap, guldnælde, stor nælde, skovkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose.

:����%�7 (ASK 1966 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose i sænkning med skrånende bund. Ved det sydvestlige hjørne findes
en vandbeholder og trykforøgerstation tilhørende Åbenrås vandforsyning.
Mosens træer er høje. Bunden er fugtig. Der er grøfter med rindende vand.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok, elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad.
Tokimbladede: Angelik, brombær, stor fladstjerne, hvid hestehov, korsknap, løgkarse, almindelig milturt, mælkebøtte,
stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, grå-pil, solbær, vedbend, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Askemose, som om muligt gøres mere fugtig ved naturlig henfald af grøfter. Hvad der
kan opnås er måske ikke meget, da sænkningen skråner en del.

:����%���(BØG 1971)
I den østlige del nær afdelingspæl 131 ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. Der er
bjergsalamander i vandhullet (rødlistet som sjælden ®).

:����%)��(BØG 1897)
I den nordlige del findes en slugt med et vandløb vest for Østvejen. Hvor vandløbet går under Von
Bergens Vej i nord ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. Der er bjergsalamander i
vandhullet (rødlistet som sjælden ®).

:����%$��(EL 1885)
Mose, som er for lille til § 3-beskyttelse. Der er små partier med sort vand. Der er bjergsalamander i
vandet (rødlistet som sjælden ®).
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:����%$7 (BØG 1997 – ca. 0,3 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose i tætbevokset dal. Området har tidligere været en dellitra med koden EL,
men er nu litreret sammen med den omgivende skov. I bunden af dalen er der fugt og
gennemløbende grøfter. Et lille vandhul er dannet ved opstemning i den nedre, østlige del af dalen.
Vandhullet har en åben vandflade med mange visne blade og andre planterester. Der er
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, grenet pindsvineknop, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone. Brombær, guldnælde, korsknap, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovmærke,
sumpkarse, tandrod, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, kristtorn, grå-pil, solbær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af mere fugtig mose ved naturlig henfald af grøfter, f.eks. opstrøms
det nuværende vandhul.

:����#�� (VLB – 0,10 ha), :����#%� (VLB – 0,10 ha),  (��������
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i skovens vestlige del. Længden i skoven er 400 m. Vandløbet er
beskrevet under Vestermark.

��	��	�!.��������
§ 3-beskyttet vandløb. Bæk med udspring i afd. 319 og som i en slugt løber til Farversmølles dam.
Omgivelserne er tæt bevoksede. Længden i skoven er 1.000 m. Bredden er 1,2 m. Dybden er 10 cm.
Bunden er fast og består af sten og sand. Vandet er lidt uklart. Forureningsgraden er II-III.
&3	A Ledorme: Børsteorme: �����(��	�. Igler: 5�������	,�:����������	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Døgnfluer: 6	����.
Slørvinger: &�
���	.
Vårfluer: .�������(��, G�
��������	�.
Tovingede: Dansemyg (bl.a. =������
��), #�(�	���	,�kvægmyg, stankelben.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er ikke opfyldt.

5����������	
Skoven har et værdifuldt produktionspotentiale, der bør udnyttes skånsomt. Det vil ske i en
plukhugstagtig form med måldiameter og med ret hyppige, men relativt små indgreb. Ca. halvdelen
af skoven vil ved periodens slutning være under foryngelse primært ved selvsåning.

Derudover er skoven egnet til at understøtte de friluftsaktiviteter, der finder sted i alle skovene  ved
byen. Bålsted og primitiv lejrplads ved von Bergens Eg understøttes.


