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Arealerne på Varnæs Hoved i alt 80,3 ha. Består af følgende delområder:

G	��������� i den private skov Varnæs Tykke (afd. 807). Den kaldes også Kæmpestenen
og er en af landsdelens fineste langdysser. Dyssen er i 1800-tallet opkøbt af den tyske stat
med henblik på bedre sikring. Dengang havde dysserne ikke nogen beskyttelse, og en
mængde er forsvunden i perioden indtil 1920. De er brugt ved  de store statslige byggerier
– kaserner, sygehuse og havne, som tyskerne i samme periode udførte i forbindelse med
fortyskningen af Sønderjylland. Langdyssen er overdraget Den Danske Stat i 1920.

G	�����������!	��*���������'������  �

#��������	�����/��	��ved Varnæs Vig med badestrand, opholdsareal, toilet, naturudstilling,
grill- og bålsted, græsset overdrev og udsigtspunktet Rævebjerg. Arealet er opkøbt af det
tidligere Fredningsplanudvalg for Sønderjyllands amt i 1971 og udvidet ved magelæg i
1994.

�	��������$� �������	��	�� ��� ���������	��� ved Varnæs Hoved, Naldtang (afd. 805) og
Varnæs Skovsø er overtaget ved fredning i 1980.

!	��*�� %����� (afd. 803, 10,5 ha) er overtaget af Den Danske Stat ved nedlæggelse af
Gråsten Gods sidst i 1920´erne.

!	��*��%�����9�����(afd. 806, 38,9 ha) er bortset fra en tidligere opkøbt parcel overtaget
ved jordfordeling i 1992, og naturgenoprettet i 1993. Mosen er en næringsfattig, tidligere
højmose i et ellers frugtbart morænelandskab. Den er dannet ved tilgroning af en lavvandet
sø. Den har været genstand for århundreders tørvegravning, og blev afvandet først i
1960èrne, hvor randarealerne blev opdyrket til landbrugsdrift. De dyrkede mosejorder
koldforbrændte, og dyrkningen blev opgivet og mosen blev naturgenoprettet i 1992. Der er
i 1994 af Skov- og Naturstyrelsen udgivet  en folder om naturgenopretningsprojektet og
områdets historie mv.

0�������������
���*��er opkøbt i 1971 og udvidet ved jordfordelingen i 1992.
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Distriktets arealer ligger spredt mellem de private gårde og ejendomme. Der er bademuligheder ved
Varnæs Vig. Ellers er stranden stenet og tangfyldt. Der er gode muligheder for kystfiskeri. Der er
ved fredningen udlagt og afmærket et ca. et 12 km langt stisystem.

4������
Området ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Landskabet på Varnæs Hoved er et
bakket Østsønderjysk Kystlandskab med stejle lerklinter og skrænter og gennemskåret af  Skovsø
tunneldalen. Hvor kystskrænten er i bero breder kratbevoksningen sig. På strandbredden findes
mange store sten udskyllet fra klinten.

Samtlige arealer har store områder med moræneler. I den nordligste areal ved Varnæs Vig findes
smeltevandssand og havaflejret saltvandssand. I arealet sydøst for Varnæs Vig findes havaflejret
saltvandsgrus ved kysten, ferskvandstørv og –gytje ved vandløbene, samt smeltevandssand rundt
om Rævebjerg. I arealet rundt om Skovsø findes ferskvandstørv både vest og øst for søen. I arealet
ved Feriekolonien ved Naldtang findes havaflejret saltvandssand. I arealet ved Storemose findes
ferskvandstørv, smeltevandssand og morænesand.

Varnæs Hoved ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 7: 3
isretninger: Nordøstisen, østisen og Lillebæltgletscheren. For Varnæs Hoved er Skovsø og
områdene ved feriekolonien syd for Naldtang interessante.

�	�������	
Størstedelen af arealerne er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 19. februar 1980 af
Varnæs Hoved (registreringsnummer 5852.000), der status quo-freder halvøen af landskabelige,
kulturhistoriske, naturvidenskabelige og rekreative hensyn. Der sikres plejeadgang og offentlig
adgang til visse stier og pladser. Delvis afståelse til staten ved Miljøministeriet.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er arealerne prioriteret som
naturområder med en biologisk korridor mod vest og VMPII-lavbundsarealer omkring de sydlige
søer og på engene. Alle er beliggende i kystnærhedszonen. De er en del af de værdifulde
kystlandskaber og er af biologisk og geologisk værdi samt af særlig landskabelig værdi. Sø-
områderne er af særlig biologisk værdi. Arealerne mod nord er af særlig landskabelig værdi mens
resten er af landskabelig værdi. Skovrejsning er uønsket.

5��
�	���
�	��
Varnæs Hoved området rummer en rig kulturhistorie, hvor især udstykningen og udflytningen af
tvillinggårdene først i 1700 tallet er interessant. Der kan læses herom i de to foldere ”Varnæs
Storemose” og ”På tur ved Varnæs”.

�	����
����
Varnæs Hoved er meget besøgt af offentligheden. Man kan sige, at fra ingen adgang i 1971 er det
lykkes at åbne et landskab for offentligheden, hvor man på en stilfærdig måde uden gener for de
private lodsejere, kan færdes i området og nyde det meget varierede landskab med dets
naturkvaliteter. Der er gode adgangsmuligheder fra de forskellige parkerings- og opholdspladser
ved Varnæs Vig – Det rekreative areal, Varnæs Hoved, Naldtang og Varnæs Storemose.

Sammen med Sønderjyllands amt har distriktet udgivet Folderen – På tur ved Varnæs.
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Fiskeriet i Varnæs Skovsø er udlejet.

Der har ikke tidligere været foretaget målinger af besøgstallet. Men arealerne er medtaget i den
landsdækkende undersøgelse Friluftsliv 98´. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige
resultater fra denne undersøgelse. De viser, at de offentlige arealer på Varnæs hoved er velbesøgte.
Et foreløbigt tal siger 31.000 besøgstimer pr. år på arealerne, men en nærmere tolkning må afvente
offentliggørelse af de endelige tal.

��	��	��
�	
Randarealerne ved Varnæs Storemose, strandengene ved Varnæs Vig  og overdrevsarealerne ved
Rævebjerg og Rørmose Bæk plejes ved græsning. Sammen med Sønderjyllands amt søges
vandkvaliteten i Varnæs skovsø forbedret. Udviklingen af Varnæs Storemose med hensyn til dyre-
og plantelivet bør moniteres med mellemrum.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i området udgør 14,6 ha sø, 15,1 ha eng, 16,6 ha mose og 13,8
ha slette.

:���*#���(SLE – 10,70 ha), :���*#�� (SLE – 2,50 ha), :���*#�7 (SLE – 2,00 ha)
Slette, som forventes at udvikle sig til overdrev. Allerede i dag ses mange kamgræs, som er en
typisk overdrevsplante.

:���*#�7 (ENG – 2,40 ha), :���*#� �(ENG – 3,30 ha),����!�������
§ 3-beskyttet fersk eng. Flad lysåben eng med frahegnede grøfter. Sine steder er engen fugtig.
Engen er en tidligere vig, som er blevet afsnøret fra havet ved dannelse af en klit.
Engen er hegnet og afgræsses.
����
�	A Enkimbladede: Harril, almindelig kamgræs, almindelig rajgræs, tagrør.
Tokimbladede: Lodden dueurt, almindelig mjødurt, almindelig syre, kær-svinemælk, horse-tidsel, kål-tidsel.
Vedplanter: Hunde-rose.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af eng ved fortsat græsning.

:���*#�� (MOS – 0,80 ha)
§ 3-beskyttet frahegnet mose langs en å. På den anden side af åen findes nogle træer, der kaster
skygge.
I vest findes åbent vand med buskads. Det drejer sig om en vandstandshævning i åen. I øst er mosen
ret tør.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, lyse-siv, tagrør.
Tokimbladede: Angelik, brombær, lodden dueurt, stor nælde, lav ranunkel, almindelig syre.
Vedplanter: Stilk-eg, rød-el, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af mose.
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:���*#�� (KLI – 0,90 ha)
Naturligt dannet strandvold, som har afsnøret Vigsmose Eng. Der er enkelte vedplanter (bl.a
hvidtjørn).
����
�	A Tokimbladede: Høj stenkløver, strandkål.
Vedplanter: Havtorn, engriflet hvidtjørn.

:���*#�� (ENG – 4,20 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Flad lysåben eng, som krydses af en frahegnet å. Engen er ret tør. I den
sydøstlige del findes et lille frahegnet sumpet parti med store ege og buske.
����
�	A Tokimbladede: Stor nælde, sumpkarse.
Vedplanter: Stilk-eg, almindelig hyld.
@�
�	��	��A�3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af eng ved fortsat græsning.

#���������������������!	��*��������$��   ���'���7��	���%����

:���*#�� (SØ – 9,00 ha), :���*#�� (MOS – 1,50 ha), ��	����+����.
§ 3-beskyttet sø og mose. Smuk sø i en smal markant tunneldal med stejle sider på op til 30 m’s
højde. Langs bredderne findes smalle moser. Ved søens nordside findes skovpartier med andet
ejerforhold.
Søen har oprindeligt været en lille fjord med forbindelse til Als Fjord i øst. På grund af tilsanding er
der efterhånden sket en afsnøring.
Så vidt der foreligger målinger, har sigtedybden i det sidste århundrede været nogenlunde konstant
på godt 1 m. Således gennemsnitligt 1,04 m i 1999.
Søen er blandt de mindre belastede søer i Sønderjylland. Størstedelen af næringstilførslen stammer
fra naturlig baggrundsbelastning og fra den omliggende skov. Bidraget fra landbrug vurderes til
20% af den totale phosphortilførsel, hvilket er ganske lidt sammenlignet med mange andre søer.
Søens phosphorindhold er da også forholdsvis lavt. Dette bevirker igen, at algeproduktionen ligger
på et forholdsvis beskedent niveau.
Imidlertid indeholder vandet en del humus, som giver det en gul-brunlig farve. Farven medfører, at
klarheden ikke er så stor, som det lave phosphorindhold ellers ville muliggøre. Sigtedybden er
vurderet til højst at kunne blive 2 m under disse forhold.
En eutrof sø, som samtidigt er brun, er en sjælden type sø.
Fra artlisten skal fremhæves tyndakset gøgeurt og korttået træløber.
����
�	A Enkimbladede: Bredbladet dunhammer, tyndakset gøgeurt, tagrør.
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Tokimbladede: Brombær, knoldet brunrod, hjortetrøst, humle, eng-kabbeleje, aks-rapunsel, trævlekrone, gul åkande.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, hassel, kristtorn, grå-pil, vedbend.
&3	: Fugle: Korttået træløber.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring og overvågning af naturligt brun, næringsrig sø.

:���*#'� (MOS – 13,80 ha), :���*#'� (SØ – 5,60 ha), :���*#'7 (SLE – 13,80 ha), :���*#'�
(ENG – 5,20 ha), :���*#'��(EG 1940 – 0,50 ha), ��	����+
�	�!���
§ 3-beskyttet sø, mose og fersk eng. Området er en næringsfattig tidligere højmose, som blev
afvandet i 1966 med henblik på dyrkning. Imidlertid blev den gamle tørvejord nedbrudt ved mødet
med luften, og bunden satte sig. Dyrkningen blev opgivet, og området groede delvis til med
kratskov.
Ved kratrydning og vandstandshævning i 1992/93 blev der genskabt et åbent område med søer,
moser og enge. For at føre vand fra de omliggende dyrkede marker uden om den næringsfattige
mose, er der etableret kanaler, der opsamler vandet og fører dette til den nordlige sø og afløbet. Den
sydlige sø modtager kun vand fra nedbøren. Søerne er så lavvandede, at de i tørre perioder delvis
kan henligge som mudderflader.
I dag er området et spredningscenter for egnen, hvorfra arter kan sprede sig til andre vådområder.
Engene og de omgivende sletter afgræsses med kvæg, heste og får.
Af specielle planter kan fremhæves kongebregne (rødlistet som sjælden ®) og spæd pindsvineknop.
I egekrattet findes klatrende lærkespore.
I egekrattet yngler bl.a. et musvågepar. Fouragerende rovfugle er tårnfalk, spurvehøg og rørhøg
samt sjældnere havørn og dværgfalk.
Hjejle er på rødlisten som truet (E).
Vagtel er på rødlisten som sjælden (E).
Atlingand, pibeand, tinksmed, svaleklire og brushane er på rødlisten som sårbare (V).
Sorthalset lappedykker, havørn og bramgås er på rødlisten som sjældne ®.
Butsnudet frø, skrubtudse, rødben, vibe og stormmåge er på gullisten som
opmærksomhedskrævende (X).
Gråstrubet lappedykker, knopsvane, sangsvane, grågås, gråand, krikand, pibeand, troldand, gravand,
almindelig ryle og hjejle er på gullisten som nationale ansvarsarter (AT).
����
�	A Karsporeplanter: Kongebregne, smalbladet mangeløv.
Enkimbladede: Liden andemad, bølget bunke, mose-bunke, bredbladet dunhammer, mangeblomstret frytle, frøbid,
almindelig hvene, eng-hvene, skov-kogleaks, stor konval, spæd pindsvineknop, almindelig rajgræs, eng-rapgræs, enårig
rapgræs, lund-rapgræs, eng-rottehale, knæbøjet rævehale, fladstrået siv, lyse-siv, tudse-siv, vejbred-skeblad, almindelig
star, pille-star, knippe-star, næb-star, skov-star, eng-svingel, fåre-svingel, rød svingel, manna-sødgræs, tagrør.
Tokimbladede: Angelik, bellis, høst-borst, lodden dueurt, sump-evighedsblomst, græsbladet fladstjerne, kær-fladstjerne,
bakke-forglemmigej, eng-forglemmigej, mark-forglemmigej, sump-forglemmigej, almindelig fredløs, almindelig
fuglegræs, følfod, ager-galtetand, skov-galtetand, kær-guldkarse, almindelig hanekro, haremad, hedelyng, hindbær,
hyrdetaske, almindelig høgeurt, almindelig hønsetarm, lugtløs kamille, kattehale, billebo-klaseskærm, klokkelyng, hvid
kløver, mark-krageklo, sump-kællingetand, vild kørvel, klatrende lærkespore, vand-mynte, mælkebøtte, stor nælde,
bidende pileurt, vand-pileurt, kær-ranunkel, lav ranunkel, tigger-ranunkel, rødknæ, skov-salat, almindelig skjolddrager,
kruset skræppe, burre-snerre, kær-snerre, rundbladet soldug, ager-stedmorblomst, dunet steffensurt, filtet svinemælk,
kær-svovlrod, sværtevæld, almindelig syre, sødskærm, ager-tidsel, horse-tidsel, tormentil, tranebær, trævlekrone,
vandkarse, vandnavle, almindelig vandranunkel, vandrøllike, glat vejbred, tofrøet vikke, vorterod, langbladet ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, bævreasp, stilk-eg, rød-el, almindelig gedeblad, grå-pil, øret pil, tørst.
Mosser: Tørvemos.
&3	A Padder: Butsnudet frø, skrubtudse.
Fugle (ynglende): Gråstrubet lappedykker, lille lappedykker, blishøne, grønbenet rørhøne, musvåge, knopsvane, grågås,
gråand, skeand, atlingand, gravand, vibe, stormmåge, agerhøne, vagtel, ringdue, gøg, sanglærke, rørsanger, rørspurv,
krage, skade.
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Fugle (fouragerende): Fiskehejre, (sorthalset lappedykker), (havørn), (dværgfalk), tårnfalk, spurvehøg, rørhøg,
sangsvane, bramgås, blisgås, bjergand, krikand, taffeland, troldand, pibeand, skeand, hjejle, dobbeltbekkasin, hvidklire,
sortklire, tinksmed, svaleklire, mudderklire, brushane, rødben, almindelig ryle, (odinshane), lille præstekrave, stor
præstekrave, stær, engpiber, ravn.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af mose ved fortsættelse af nuværende driftsform (herunder græsning). Den
sydlige sø forventes at udvikle sig mod den næringsfattige del af kærserien. Det langsigtede mål er
genetablering af en højmose. Den nordlige sø vil blive mere næringsrig, idet den modtager
overskudsvand fra omgivende marker.

�����.������������
������	����	
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i kuperet terræn. Omgivelserne er tæt bevoksede. En del af
vandløbet er rørlagt. Længden i tilknytning til arealerne er 1500 m. Forureningsgraden er II.
����
�	A Tokimbladede: Smalbladet mærke, vandstjerne ��..
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����.
Slørvinger: &�
���	.
Biller: Bækbille, stor klobille, strømbille.
Vårfluer: .�������(��,�G�
��������	�,����	(�����	.
Tovingede: Kvægmyg.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt. Vandløbet frilæggelse på den rørlagte strækning.

5����������	
Distriktet har sammen med Lundtoft kommune og Sønderjyllands amt udarbejdet et naturgenopret-
ningsprojekt for åbning af den rørlagte del ca. 500 m af Rørmose bæk. Herved vil man kunne
forbedre ynglemulighederne for ørred betydeligt.

Arealerne vil fortsat blive naturplejet ved græsning og/eller slåning.

Publikumsfaciliteterne er udbygget til et godt niveau, der skal  vedligeholdes.


