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Årtoft og Torp plantager på henholdsvis 209,8 ha og 251,3 ha er to sammenhængende
nåletræsplantager beliggende i Kliplev og Røllum ejerlav i Lundtoft og Aabenraa kommuner. I alt
et samlet område på 460,8 ha. Plantagerne behandles tekstmæssigt i samme afsnit, da de er fysisk
sammenhængende og derfor har delvist overlappende beskrivelser.

Årtoft plantage stammer fra Årtoftgård, som tilhørte Søgård gods, mens Torp plantage er opkøbt fra
9 gårde i landsbyen Torp. Begge plantager er købt af det Prøjsiske forstvæsen i 1880´erne og
tilplantet herefter. Plantagerne er anlagt på hede og græsningsarealer antagelig efter reolpløjning.
Plantagerne er ret ensformige nåletræsplantager med få løvtræs- bælter og kulturer. Motorvejen
forløber langs plantagens østligste del, dog findes en afskåret del af Torp plantage på østsiden af
motorvejen.

I Torp plantage findes skovløberstedet Poppelhus, som forventes opretholdt, ikke mindst af hensyn
til opsyn i det store plantagekompleks. Derudover findes i Årtoft Plantage Potterhus, som tidligere
har været assistentbolig, men som nu er udlejet til private.

Før stormfaldet 3. december 1999 var plantagerne ensformige nåletræsplantager med få løvtræ-
bælter og –kulturer. Stormfaldet var på ca. 33.000 m3 svarende til 77 m3 pr. skovbevokset ha.
Fladefaldet er samlet opgjort til 161,6 ha, og derudover er der ca. 20 ha mere eller mindre ødelagte
bevoksninger og rande, der må forventes gå i opløsning, hvorfor de er medtaget i denne plan.
Samlet ca. 42 % af plantagernes skovbevoksede areal. Begge plantager er således fuldstændig
ødelagt efter stormen. Kun i Torp Plantage syd for Hjulsølinie er der et nogenlunde velbevaret
skovklima.
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Før stormen udgjorde det skovbevoksede areal i Torp 200,4 ha. Nåletræet omfattede 83 % heraf.
Arealet med gran (herunder rødgran) udgjorde 73 % af det skovbevoksede areal. Stormen væltede
74,8 ha fuldstændig. Heraf var langt størstedelen nåletræsbevoksninger, mens der kun var et
beskedent fald i løv. Aldersfordelingen af nåletræet før og efter stormen fremgår af Figur 6.3.

Figur 6.3 – Aldersfordelingen i nål i Torp Plantage før og efter stormen

Før stormen udgjorde det skovbevoksede areal i Årtoft 230,3 ha. Nåletræet omfattede 84 % heraf.
Arealet med gran (herunder rødgran) udgjorde 70 % af det skovbevoksede areal. Stormen væltede
86,8 ha fuldstændig. Heraf var langt størstedelen nåletræsbevoksninger, mens der kun var et
beskedent fald i løv. Aldersfordelingen af nåletræet før og efter stormen fremgår af Figur 6.4. (Når
det i den yngste aldersklasse ser ud som om, at der er kommet lidt mere skov, skyldes det, at ”før
stormen”-kolonnerne baserer sig på en opdateret arealgennemgang fra 1985, mens ”efter stormen”-
kolonnerne baserer sig på en arealgennemgang fra 2000. Dette giver mindre afvigelser.)

Figur 6.4 – Aldersfordelingen i nål i Årtoft Plantage før og efter stormen
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Årtoft/Torp plantager er beliggende i landskabsrummet mellem Uge bæk og Bjerndrup Mølleå på
det langstrakte bakkedrag, der strækker sig fra morænen ved Stubbæk til Tinglev hedeslette.
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Området ligger lige ved Hovedstilstandslinien. Hoveddelen ligger på Tinglev hedeslette vest for
linien og øst for linien findes et morænelandskab med overvejende sandbund. Årtoft Plantage er
også præget af dødistopografi. Kigger man mod øst, lige øst for den ældre vej, kan man se en
randmoræne som blev afsat foran Nordøstisen.

Grundvandet findes i en dybde på ca. 5 til 8 m. Mindre hedemose/højmosedannelser findes i Årtofts
plantages østligste del. Det drejer sig om Pottermosen, Ørnemosen og Østergab. Senere tilkøbte
arealer ved Potterhus og ved Pottermosen har været genstand for råstofindvinding i 1950érne.

Jordarterne under Torp Plantage er overvejende ekstramarginalt smeltevandssand og –grus. I den
vestligste del findes også lidt flyvesand. I den østlige del findes store områder med smeltevandssand
og –grus. I det sydøstligste hjørne forekommer ferskvandstørv.

Jordarterne under Årtoft Plantage er overvejende ekstramarginalt smeltevandssand. Langs
østgrænsen findes enkelte forekomster af ekstramarginalt smeltevandsgrus, smeltevandssand og –
grus samt ferskvandstørv. Mod syd afgrænses området af et vandløb med ferskvandsgytje.

Torp Plantage og den nordligste del af Årtoft Plantage ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede
geologiske interesseområde nr 10 som har en instruktiv stejlrand, dvs. hedeslettens proximalrand,
der ligger højere end det i sin tid isdækkede land. Den sydøstlige del af Årtoft Plantage ligger i det
af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2. I dette interesseområde findes et
udstrømningssted for en subglacial flod (ved Potterhus vest for Hoøstrup sø).

Klimaet er karakteriseret med en høj årsnedbør på ca. 1.000 mm i gennemsnit over perioden 1981-
95. Nettonedbøren efter fordampning er ca. 475 mm (DMI/Foulum). Området er udsat for forårs-
nattefrost.
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Ingen – men beliggende umiddelbart vest for habitatområdet ”Hostrup sø, Assenholm mose og
Bjergskov”.

�	�������	
Alle moser og græsningsarealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men der er ingen egent-
lige fredninger.
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Af Sønderjyllands amts regionplan 1997 – 2008 fremgår det, at plantagerne er beliggende indenfor
områder af biologisk og delvist geologisk værdi samt særlig landskabelig og friluftsmæssig værdi.
Derudover løber der en biologisk korridor nord-syd i plantagernes vestkant samt øst-vest imellem
de to plantageområder. Plantagerne er udlagt som jordbrugsområder med naturinteresser og den
nationale cykelrute ”Hærvejen” tangerer plantagernes vestlige kant sammen med en vandrerute.
Torp Plantage er del af et område med særlige drikkevandsinteresser.

Bjerndrup Mølleå og Uge bæk er prioriteret som vandløb, der skal rumme et varieret dyre- og
planteliv, men som ikke er egnet som levested for fisk.
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Endelig er Torp Plantage i sin helhed udlagt som råstofgraveområde for grus. Der er igangsat
undersøgelser om en mulig fremtidig udnyttelse af grusressourcerne. Forud for en eventuel
udnyttelse af råstofforekomsterne vest for motorvejen, skal der foretages en VVM redegørelse.
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Der findes en langdysse syd for hvor Gablinie møder Plantagevej i Årtoft Plantage (Afd. 593), samt
en stensat fårefold ved Kirkevej i Årtoft Plantage afd. 594. Derudover findes spredt i plantagen
gamle afdelingssten i granit fra den tyske tid.

Den afskårne del af Potterhusvej i Årtoft Plantages østdel er en del af den gamle vejforbindelse –
Pottervejen/Hærvejen.

I Torp Plantage findes i afd. 512 en gammel vej- eller skelsten.

Flere steder i Årtoft Plantage – bl.a. i afd. 568 – findes de såkaldte Emeiskulturer. Disse kulturer har
navn efter den tyske forstmand Carl Emeis, der udviklede en meget intensiv jordbearbejdnings-
metode, hvorefter de store hedestækninger i Slesvig-Holsten kunne opdyrkes med skov.
Jordbearbejdningen involverede dyb pløjning, brydning af lyngtørv, allag og andre massive jordlag
samt bortdræning af vand. Metoden satte sig kraftige spor i jordbunden, idet man med ganske få
meters mellemrum (ned til 4 meter) gravede et omfattende system af op til en meter dybe grøfter
tværs over et areal, hvorefter den opgravede jord lagdes mellem grøfterne. Der plantedes mellem
grøfterne.
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Plantagerne indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch
og blev rubriceret som ektensivt anvendt (10-30 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´
er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater.
Tallene viser, at Torp og Årtoft fortsat er ekstensivt anvendt.
Plantagerne besøges ikke meget af offentligheden – måske en del svampesamlere om efteråret og
folk, der lufter hunde (1998 undersøgelsen kunne tyde på dette sidste). Uge Hedegårds Golfbane
støder direkte op til plantagernes vestside. Golfbanen er meget benyttet, men det er ikke indtrykket,
at golfspillerne besøger plantagen.

I forbindelse med anlæg af motorvejen blev der etableret en stitunnel ved Potterhus. Formålet med
denne var skabe forbindelse mellem Hærvejen og naturområderne ved Hostrup sø.

Friluftspotentialet er for tiden ikke udnyttet. I den sydlige del af Torp Plantage findes en primitiv
overnatningsplads. En planlagt primitiv lejrplads, som skulle være etableret i forbindelse med købet
af ejendommen Potterhus er af forskellige årsager ikke etableret. Området er meget støjbelastet.
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Driften vil – specielt for Årtoft plantage – i den kommende planperiode blive helt domineret af
eftervirkningerne fra decemberorkanen 1999. Målsætningen er primært at få etableret mere stabile
skovbevoksninger og få genskabt skovklimaet. I Torp Plantage planlægges udnyttelse af
grusforekomsterne – jfr. afsnittet ”andet” nedenfor.
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Hugsten vil i de kommende år især blive præget af randpåvirkning i form af større eller mindre
supplerende stormfald, udtørring og billeangreb. Der er derfor i planperioden regnet med et større
areal til foryngelse end fladefaldsarealet opgjort fra stormfaldet. I alt er der anvendelsesforslag for
187,4 hektar, således at der sker ændringer på i alt 41% af totalarealet.

Der er planlagt et areal til tilplantning på 89,3 ha i Årtoft plantage. Derudover udlægges 12,9 ha til
naturlig tilgroning. I Torp plantage tilplantes 49,6 ha mens 35,6 ha udlægges til naturlig tilgroning.
(Dette skal ses i sammenhæng med den mulige råstofgravning). Ved naturlig tilgroning forventes
birk i de fleste tilfælde at blive den dominerende træart. Der er således lagt op til løvtræplantning
og/eller naturlig tilgroning på i alt 90,0 ha, dvs. ca. 48 % af foryngelsesarealet.

Forslagene til anvendelse tager udgangspunkt i de generelle retningslinier for statsskovarealer
herunder Skov-og Naturstyrelsens træartspolitik. Ud fra dette og de lokale terræn-, jordbunds- og
vækstforhold i øvrigt er der søgt opbygget en ny skov med betydelig større variation, som giver
mulighed for vedvarighed i driften og for i fremtiden at  kunne forynge skoven naturligt. Der ønskes
træarter, der har mulighed for at opnå høj alder og dimension.

På grund af jordbundsforholdene vil nåletræarterne også i fremtiden indgå med ret stor vægt, men
det sker i blandingsbevoksninger. Plantninger med kun en træart vil derfor ikke indgå undtagen i
pyntegrøntarealerne. Bemærk at der også indgår løvtræ i nåletræsblandingsbevoksninger.

Der vil være følgende nåletræarter i tilplantningerne (kun hovedtræarten nævnt):

Torp Årtoft
Douglasgran 5,9
Rødgran 18,7
Sirkagran 19,3
Lærk 1,0 5,5
Thuja 2,5
Tsuga 2,6
Skovfyr 3,3 15,2
Sum 4,3 69,7
Nobilis 25,5 3,3
I alt nål 34,1 73,0

Den specielle fordeling mellem Årtoft og Torp skyldes, at der muligvis skal udnyttes råstoffer i
Torp Plantage, hvilket kan indebære nobilis som en mellembenyttelse samt et specielt træartsvalg i
denne plantage i det hele taget.

De anvendte blandinger af nåletræ vil være:

I blandingsforholdet 50/20/20/10 Rødgran/sitkagran/skovfyr/lærk,
Sitkagran/rødgran/skovfyr/lærk,
Rødgran/skovfyr/douglasgran/lærk,
Rødgran/skovfyr/cypres/lærk
Thuja/skovfyr/rødgran/lærk
Sitkagran/skovfyr/douglasgran/lærk
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I blandingsforholdet 60/20/20 Skovfyr/rødgran/lærk
Douglasgran/ædelgran/lærk
Rødgran/lærk/skovfyr

I blandingsforholdet 50/20/15/15 Douglasgran/skovfyr/grandis/sitkagran

I blandingsforholdet 50/25/25 Skovfyr/lærk/sitkagran

Lærk etableres primært i renbestand til senere underplantning med BØG/ÆGR.

I de områder, hvor der muligvis skal ske udnyttelse af grusforekomsterne, men hvor gravningen
ikke starter umiddelbart, anlægges der nobiliskulturer med henblik på udnyttelse af klippegrønt/
juletræer frem til det tidspunkt, hvor gravningen er så fremskreden, at disse områder skal inddrages.
Det kan dreje sig om op til 25 år, hvorfor det er fundet mest fornuftigt at tilplante med en træart, der
giver et relativt hurtigt udbytte i stedet for at tilplante med træarter, der ikke når at yde noget
hverken vedmæssigt eller økonomisk, før rydning skal finde sted.

Konverteringen i retning af løvtræ vil være betydelig, idet tilplantningsplanen på 24,5 ha i Årtoft
foreslår eg som hovedtræart. Hertil kommer 34,0 ha som varig løvtræplantning i Torp mod nord, øst
og syd, i områder hvor der ikke forventes råstofgravning. I alt forventes der altså etableret 58,5 ha
eg i 15 års perioden. Ud over den væsentlige forøgelse af egearealet foreslås BØG etableret på 2,1
ha ved underplantning af egnede granbevoksninger.

Blandinger i løv vil være bøg/alø, eg/skf, eg/skovfyr/lind, eg/skf/andet løv eller eg/andet løv. Andet
løv andelen kan bestå af danske buskarter til glæde for dyrelivet og skovgæsten. Bøg indgår kun i
mindre omfang på grund af nattefrost.

I Årtoft Plantage vil de etablerede løvtrækulturer være med til at danne et nord-syd-gående
løvtrænet, mens lærkebælterne langs Nordre og Søndre Tværvej vil være starten på et øst-vest-
gående net af stabile nåletræsarter, der med tiden må udbygges. Med tiden kan disse bælter
underplantes med mere sårbare arter f.eks. bøg eller ædelgran.

Der etableres som noget nyt eg i holme i enkelte bevoksninger, således at der plantes ca. 1-2.000
ege pr. ha spredt over arealet i holme på ikke under 20 træer pr holm, men oftest mere. Mellem
disse holme sker der ingen tilplantning, men naturlig tilgroning. Antallet af ege vil være
tilstrækkeligt til at frembringe en egebevoksning af tilstrækkelig kvalitet.

&	���������7
Plantagerne gøres mere varierede ved anlæg af blandede løv- og nåletræskulturer og en større andel
løv. Flere kulturer i begge plantager etableres ved naturlig tilgroning. Her kan der formentlig
forventes opvækst af bl.a. birk, douglas, sitka og tsuga efter tidligere bestande.

Store arealer i Torp plantage tilplantes ikke i relation til en mulig råstofudnyttelse.

/����7
Potterhus (bygninger med lille jordlod) forventes frasolgt i 2001.
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Der er ikke planer om en væsentlig udvidelse af faciliteter for friluftslivet i området, dog kan det
komme på tale at etablere en primitiv lejrplads, men yderligere tiltag afventer afklaring vedr.
råstofudnyttelsen i Torp plantage.

Som tidligere nævnt arbejdes med muligheden for at følge op på amtets ønsker om udnyttelse af
råstofressourcen under Torp Plantage. Det er umiddelbart Skov- og Naturstyrelsens indstilling, at
udnyttelsen kan foregå nord for Hjulsølinie, hvor ødelæggelserne efter stormen har været så
omfattende, at skovklimaet er ødelagt. Syd for Hjulsølinie kan stadig tales om sluttet skov. Den
umiddelbare indstilling er, at gravningen påbegyndes inden for to særskilte graveområder nord for
Hjulsølinie. De resterende råstoffer vil først blive begyndt udnyttet, når disse to er næsten
færdiggravede.

Råstofreserveren går ret dybt og udnyttelsen vil i givet fald ske til ned under grundvandspejlet,
hvorfor der efter endt udnyttelse vil blive skabt nye søer, der kan indgå i en ny naturmæssig
udnyttelse af dette nu meget flade areal. Efter endt gravning vil området blive retableret efter forud
fastlagte planer. Fremtidens Torp Plantage vil således efter en eventuel udnyttelse blive langt mere
kuperet med større landskabeligt, naturmæssigt og forhåbentligt friluftsmæssigt indhold.

Overvejelsen om udnyttelse af råstoffet i stor skala er en betydende ændring af området, hvorfor
den vil blive fremlagt til offentlig høring ved en VVM procedure.

Udnyttelsen til råstoffer vil ske over en lang årrække, mere end 20 år. Skovbrugsmæssigt set er
dette imidlertid ikke længe. Ingen træarter vokser under danske forhold så hurtigt, at man kan nå at
få et fornuftigt vedmæssigt udbytte på 20 – 30 år. På de bedst egnede stormvæltede arealer vil det
imidlertid være muligt at gennemføre en pyntegrøntrotation. Her vil nobilis være det oplagte valg,
da den trives godt i området. Der er derfor foreslået tilplantning med nobilis i kort rotation på 25,5
hektar. Tilplantningen vil finde sted, således at råstofgravningen ikke fører til unødig deposition af
støv på nålene til skade for afsætningsmulighederne.

Tilbage bliver flere arealer (459a, 461c, 467b, 468a, 472a, 473b, 482b, 483b, 489b, 490b, 495 b og
c, 497d, samt 506a og 507b), hvor man umiddelbart må skønne, at pyntegrønt ikke er en mulighed.
Der vil ikke være fornuft, hverken forstligt eller økonomisk i at tilplante disse. I stedet vil arealerne
i årene frem til grusgravningen begynder ligge til naturlig tilgroning.

Derudover er der enkelte arealer i Torp Plantages centrum, som er blevet ”tyndet” kraftigt af
stormen. Disse bevoksninger overlades til sig selv, i håb om at de trods alt producerer noget træ, før
de skal renafdrives og området gennemgraves. Det store spørgsmål er i den forbindelse, hvor vidt
de kan blive stående.

Endelig arbejdes med en ide om at nedlægge Golfbanevej og i stedet flytte denne til plantagens
vestside hvor den kan lægges på arealer vest for plantagen, der også skal råstofgraves. Vejen vil
sandsynligvis i en årrække være bortgravet i Torp Plantage og frembyder i dag mange
ulykkesmuligheder på de steder, hvor den under dårlige oversigtsforhold krydser udkørslerne fra
plantagen.

Besluttes det ikke at udnytte råstoffet under plantagen, vil en del af foryngelsesplanen blive ændret
som konsekvens heraf.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagerne udgør 4,1 ha mose.

:����*'� (MOS – 2,30 ha), ��
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§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose ved Årtofts østlige udkant. Et kort stykke mod øst går den
sønderjyske motorvej.  Mosen rummer enkelte store træer i dårlig forfatning. De er gået ud eller
vindfældet. Der er opvækst af buske.
Mosen er ret fugtig i den centrale del. Her findes et lille, meget tilgroet vandhul.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mose-bunke, smalbladet kæruld, almindelig star, lyse-siv, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, kragefod, revling, rosmarinlyng, hvid snerre, tranebær.
Vedplanter: Dun-birk, lærk, almindelig røn.
Mosser: Almindelig jomfruhår, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Tilvejebringelse af birkemose ved fortsat tilgroning med birke. Herved opnås også
afskærmning mod motorvejen.

:����**� (MOS – 0,80 ha), -	��!���
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose med spredte småbuske. Mosen er fugtig med mindre partier med
tørvegrave omgivet af hængesække.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, kryb-hvene, smalbladet kæruld, tue-kæruld, lyse-siv, tudse-siv, almindelig star,
rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, klokkelyng, hvid snerre.
Vedplanter: Dun-birk, rød-gran, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Tilvejebringelse af birkemose ved fortsat tilgroning med birke. Herved opnås også
afskærmning mod motorvejen.

:����$#� (MOS – 1,00 ha), -�
�	���
§ 3-beskyttet mose. Mose med mange høje og mindre træer. En mindre del af mosen er ret lysåben.
Uden om den lysåbne del er buskadset tæt. Bunden er ensartet dækket med tuer af græsagtige
planter. Forholdene er ret fugtige.
����
�	A�Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv.
Vedplanter: Dun-birk, bjerg-fyr, rød-gran.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af birkemose. Herved opnås også afskærmning mod motorvejen. Buskadset
vil efterhånden blive tættere.

4	.�1�F?������G
§ 3-beskyttet vandløb. Reguleret å i Torps nordvestlige del. Bunden er fast og sandet. Længden i
skoven er 400 m. Forureningsgraden er II-III.
����
�	A Enkimbladede: Grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Vandstjerne ��.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����.
Vårfluer: .�������(��, G�
��������	�.
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Tovingede: Dansemyg: =������
��, 0����(�	����. Stankelben.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt.

5����������	
Løvtræprocenten, der før stormen udgjorde 17 % af det skovbevoksede areal i begge plantager, vil
efter tilplantningen stige til henholdsvis 45 % og 30�%. Det er især ege- og birkearealet, der øges.

Arealandelen af hjemmehørende træarter (løvtræ (på nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr) øges
tilsvarende fra 15 til 45 % i Torp Plantage og fra 15 til 36 % i Årtoft. De ikke skovbevoksede
arealer øges betragteligt i Torp Plantage grundet udlæg til mulig råstofgravning Samlet udlægges
28,7 ha til naturlig tilgroning.


