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�� ��	�	�
En driftsplan foreskriver driften af arealerne under et statsskovdistrikt i normalt 15 år og
driftsplanprocessen går kort fortalt ud på;

at skabe overblik over tilstanden for selve skovdriften,
at skabe overblik over de mange andre aspekter knyttet til statsskovbruget,
at sammenskrive de planer og retningslinier der gælder for styrelsens arealer,
at analysere den nuværende tilstand og mulige kommende tilstande,
at udstikke et sæt fremtidige retningslinier for det pågældende distrikt.

Eller sagt med andre ord:
Hvad har vi (status)
Hvad vil vi (målsætninger)
Hvad kan vi (dyrkningsgrundlag/begrænsninger)
Hvad gør vi (planforeskrifter)
Hvad opnår vi (konsekvensberegninger)

Altså at skabe det bedste grundlag for nutidige og fremtidige handlinger.

En driftsplan vil således bestå af en statusdel, en forskriftsdel og en resultatdel, samt et antal bilag.
Forskriftsdelen vil indeholde generelle retningslinier, foryngelsesplan, naturplejeplan og en
gennemgang af arealer, der kræver særlig behandling som f.eks. naturskovsarealer og
forsøgsarealer. Statsskovdistriktet administrerer arealerne i overensstemmelse med planen, og hvis
der opstår behov for at fravige det planlagte, skal distriktet i hvert enkelt tilfælde indhente særskilt
tilladelse hertil.

Driftsplanen med tilhørende bilag er udarbejdet i 6 eksemplarer, 1 til direktionen, 4 til distriktet og
1 til Driftsplankontoret.

Driftsplanen udarbejdes af Driftsplankontoret i nært samarbejde med distriktet og under inddragelse
af Skov- og Naturstyrelsens relevante fagkontorer. Endvidere høres Kulturmiljørådet og de faste
bidragydere (Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt de amter og kommuner hvor
distriktet er tilsynsmyndighed efter skovloven) og distriktets brugerråd. Endelig lægges et kort
resume af planen på distriktets hjemmeside. I forbindelse med høringen afholdes en offentlig
ekskursion.

Markarbejdet i forbindelse med planens udarbejdelse har fundet sted fra sommeren 2000 til
sommeren 2001 (inklusiv taksering). Selve planarbejdet startede i foråret 2001 og foregik indtil
efteråret 2001. Planmødet blev afholdt 31.10.2001. Høringsperioden løb fra d. 13. december 2001
til d. 15. marts 2002. Den 20. januar 2002 holdt distriktet en offentlig ekskursion samt møde, med
henblik på præsentation og diskussion af planforslaget. I dette arrangement deltog 150 personer.
Skovdistriktets brugerråd har diskuteret planforslaget på møderne d. 15. maj 2001 samt d. 25 marts
2002.
De indkomne høringssvar (15 stk.) er blevet sammenstillet og besvaret, og sammenstillingen er
blevet tilsendt hver høringspart. Færdiggørelsen af planen, samt ændringer og tilføjelser som følge
af høringssvarene, er sket i perioden 16. marts 2002 til 16. juni 2002, hvor planen blev endeligt
vedtaget.
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For at gøre planen så brugervenlig som muligt, er det forsøgt at samle de relevante oplysninger
skovvist. De generelle afsnit beskriver således hovedsageligt kun de væsentligste overordnede
politikker, strategier og tanker, mens den deciderede arealrelaterede udmøntning heraf, kan findes i
de skovvise beskrivelser.

Alle arealopgivelser sker, hvor intet andet anføres, i hektar (ha).
Gråsten Statsskovdistrikt omfatter statens skov- og naturarealer indenfor Nordborg, Augustenborg,
Sydals, Sønderborg, Broager, Sundeved, Gråsten og Bov kommuner i Sønderjyllands amt.
Jordbundsmæssigt er arealerne karakteriseret ved både at rumme særdeles frodige ofte kystnære
jorder øst for israndslinien og mere magre jorder vest for denne. Klimamæssigt er distriktet
begunstiget af en nedbør, der ligger over landsgennemsnittet.

Ved siden af den egentlige arealdrift løser distriktet også flere administrative opgaver. Inden for
distriktets skovtilsynsområde findes ca. 4500 ha fredskov inklusive egne arealer, fordelt på ca. 1050
ejere. En del af distriktets arbejde består i at føre tilsyn med andre skove indenfor distriktets
tilsynsområde i henhold til Skovloven og at træffe afgørelser i sager, hvor fredskov er involveret.
Skovdistriktet administrerer også Lov om Jagt og Vildtforvaltning i samme område.

Distriktet driver Egetofte Naturskole i Sønderskoven i samarbejde med Sønderborg kommune. Året
rundt arrangerer distriktet offentlige arrangementer, hvor deltagerne får suppleret deres oplevelser
med forklaringer om skoven, dyrene, kulturminderne mv. På skovdistriktet gennemføres også
enkelte ture for grupper og skoleklasser.

Naturvejledning dels ved naturvejlederne dels ved skovens øvrige personale er meget efterspurgt. I
1999 blev der på distriktet gennemført 150 naturformidlingsarrangementer med over 4.000
deltagere. Derudover deltog knap 18.000 i 273 O-løbsarrangementer (Dansk Orienterings-
forbund/militæret med flere - over 40 deltagere pr. løb).

Ved stormen i december 1999 blev 120 ha skov fuldstændig fældet på Gråsten Statsskovdistrikt.
Der væltede ca. 38.000 m3 træ – heraf 31.600 m3 nåletræ. For nåletræet alene svarer det til ca. 5 års
hugst.

Kelstrup Plantage blev hårdest ramt af stormfaldet. Samlet var fladefaldet her på 100 ha. I de øvrige
skove var det hovedsageligt mellemaldrende og gamle nåletræsbevoksninger, der blev ramt.
Stormfaldet i løvtræ skete overvejende som fald af spredte enkelttræer.

For Kelstrup Plantage blev udarbejdet en tilplantningsplan. Denne plan med tilretninger som følge
af høringsfasen er indarbejdet i nærværende driftsplan. Gentilplantningen vil ske over 4 år og
forventes endeligt gennemført i 2004.

Som noget specielt har distriktet genoptaget produktionen af karper. De første vidnesbyrd om
karpedrift findes i forbindelse med at Augustenborgerne overtog Gråsten slot i 1725, men det er
først efter 1884 hvor Hertug Erns Günther II overtog egendommen at der for alvor kom gang i
karpedambruget. Driften er nærmere beskrevet i afsnit 4.7.2.

Planlægningen af den fremtidige drift på Gråsten Statsskovdistrikt har primært drejet sig om 3
emner:
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� Overgang til eller udbygning af naturnær skovdrift over hele distriktet
� Genskabelse af den naturlige hydrologi i skovene således at en række småvandhuller og større

moseområder igen bliver våde
� Sikring af variation i løvskovene især ved indplantning af holme af nåletræ

Disse emner er nærmere beskrevet under kapitel 5.1.1.





Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

5

�� �����������	���
��	�������

��� 3���	������(����������
Distriktets geografiske beliggenhed fremgår af oversigtskortet i bilag 1.

��� 9������
	�
������������
Distriktet er på plantidspunktet organiseret med et centralt distriktskontor og 3 skovparter.
��������

nr. navn
����

nr.
�������� 	�
��

ha
	�
���������
 ����

nr�
1. Nørreskoven 101 Karholm 4,6 1 1

102 Nørreskov 739,4 2-37, 39-42, 45-56, 59-61, 64-82, 84-99, 101-121, 123-124 1,2
104 Øvelgunde Fredskov 20,7 125-128 2
105 Fryndesholm 36,1 130-136 2
107 Græskobbel 3,6 138 2
108 Oleskobbel 59,6 139-151 2
109 Blommeskobbel 42,4 152-162 2
110 Rumohrsgård Dyrehave 31,8 336-344 3
111 Ketting Nor 64,7 353 3
113 Oldenor 48,2 355 1
203 Augustenborg Skov 33,4 258-261 3
210 Mjang Dam 103,5 2350-2352 3
I alt Skovpart 1 1188,0

2. Sønderskoven 201 Lambjerg Indtægt 97,9 163-178, 181, 183 4
202 Sønderskov 412,0 185-192, 194-229, 231-256 4
204 Made Skov 19,4 263-265 5
205 Arnkil Skov 105,6 266-271, 273-278, 280 5
206 Arnkil Maj 12,1 281-282 5
207 Midtskov 5,6 345 5
208 Fredskov 13,3 346-348 5
209 Rønhave Skov 5,0 349 5
211 Hartsø Strand 3,9 400 4
213 Dybbøl 198,2 406, 410-413, 416-421, 425-431 6
214 Nydam Mose 3,0 450 5
308 Avnbøl Sned 43,8 283-292 7
309 Bøffelkobbel 14,0 293-294 7
310 Skodsbøl Skov 87,4 295-310 7
311 Skelde Folekobbel 29,9 311-315 7
312 Skelde Kobbelskov 73,1 318-326, 3289-329, 331-333 7
313 Opholdsarealer ved Iller Strand 1,3 402 7
I alt Skovpart 2 1.125,5

4. Rinkenæs 301 Roden Skov 145,3 3001-3050, 3052-3053 8
302 Adsbøl Dam 4,1 3054 8
303 Sø- og Lystskovarealerne 76,2 3055-3066 8
304 Over- og Nederstjernen 34,0 3073-3077, 3080-3085 8
305 Dyrehaven 114,0 3088-3132 8
306 Rinkenæs Skov 275,0 3133-3203, 3288 8
307 Buskmose Skov 82,6 3204-3228 8
314 Helligsø 15,0 3406 9
401 Arealer ved Munkemølle 0,7 4067 9
402 Kelstrup Fredskov 68,5 4229-4253, 4724 9
404 Kelstrup Plantage 330,7 4255-4301, 4303-4360 10
405 Rode Skov 69,1 361-366 9
406 Kiskelund Plantage 64,0 647-661 11
407 Kollund Skovholm 1,6 663 11
408 Åbjerg Skov 17,6 664-670, 731 11
409 Kruså Mølleskov 4,7 671-672 11
410 Store Okseø 8,4 675-676 11
411 Hønsnap Skov 82,2 677-714 9
412 Gårdbæk Skov 19,9 715-722 9
413 Waldeck Skov 4,5 723 9
414 Rønshovedskovene 14,0 725-730, 1713 9
415 Gammelmose Skov 33,3 640-642 11
I alt Skovpart 4 1465,4
I alt Distrikt 3.778,9
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Nedenstående opgives navne og adresser på de kontaktpersoner, der er tilknyttet arealerne.
Endvidere opgives navne og adresser på de personer i Skov- og Naturstyrelsens Driftsplankontor,
som har koordineret og forestået driftsplanudarbejdelsen. I parenteser er angivet de enkelte
medarbejderes E-mail-adresser. Alt pr. primo 2001.

���
	��
����
�	
Skovrider Inge Gillesberg (IGI@sns.dk)
Forstfuldmægtig Keld Rysgaard (KER@sns.dk)
Distriktssekretær Birte Jørgensen (BIJ@sns.dk)
Assistent Kirsten Engelhardt  (KME@sns.dk)
Skovfoged Martin Reimers (MRE@sns.dk)
Naturskoleleder Irmelin Müller (IJM@sns.dk)

Egene
Feldstedvej 14
6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 14 64
Fax.: 74 65 23 32

:-		��������'�����	

Skovfoged Leo Vindahl Olsen (LVO@sns.dk) Nygård

Nørreskovvej 41
6430 Nordborg
Tlf: 74 45 82 11

'-���	�������'�����	

Skovfoged John Peter Callesen (JPC@sns.dk) Stenholthus

Stenholt 14
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 15 24

8�����"��'�����	

Skovfoged Carsten Vejby Nielsen (CVN@sns.dk) Kelstrupgård

Strokkebrovej 1 A
6340 Kruså
Tlf: 74 60 81 29

�	��
��������
�	�

Skovtaksator Bendt Egede Andersen (BEA@sns.dk)
Driftsplankonsulent Peder Jepsen (PFJ@sns.dk)

Haraldsgade 53
2100  København Ø
Tlf.: 39 47 25 00
Fax.: 39 47 26 62

���� 9���������2�
���

Selve afdelingsnettet og afdelingsnummereringen er overordnet bevaret. En mindre justering er sket
mellem Roden Skov og Sø- og Lystskovarealerne. Nytilgåede arealer har fået nye numre.

���� ;�
	<	�����
Litreringen er foregået ud fra det princip, at en litra er en ensartet driftsenhed (behandlingsenhed).
Minimumsstørrelsen for en litra er som hovedregel 0,3 ha. Visse intensive anvendelser er udlitreret
uanset størrelse, f.eks. huse, parkerings- og rastepladser, søer m.v.

��� ���
	��
�
��(	*���	���
Da alle nye skovkort i dag fremstilles ved brug af EDB-baserede tegneprogrammer, der automatisk
kan generere arealstørrelser, er manuel arealopgørelse, som det kendes fra tidligere planer direkte
med planimeter på arbejdskortene, blevet overflødiggjort. Grundet denne nye metodes nøjagtighed
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er der ikke foretaget sammenligninger med tidligere opgjorte brugsarealer. Alle arealer er afrundet
til 1 decimal.

�!� =�
	��*�"	����	����
Tidligere blev der i forbindelse med korttegningen udarbejdet matrikelkort, hvor distriktets grænser
var indlagt og distriktets matrikelnumre indrammet. Såvel Driftsplankontoret som distriktet fik et
sæt. Derudover foretoges en sammenligning mellem brugsarealet og det matrikulære areal med
efterfølgende forklaring på eventuelle forskelle.

Med vore dages nemme elektroniske adgang også til matrikulære oplysninger – især gennem ”Web-
Matriklen” er ovenstående arbejde overflødiggjort, hvorfor der i planmæssig sammenhæng ikke
gøres mere ud af dette arbejde.

��� ����������	���	����	��% ��)�����
Modsat tidligere praksis ved driftsplanrevision er der ikke udarbejdet en nøjagtig redegørelse for
sidste periodes matrikulære ændringer fordelt til erhvervelser og afhændelser. Det skyldes dels et
ønske om tidsbesparelse dels at en sådan gennemgang alene har historisk og ikke praktisk
betydning. Dette afsnit indeholder i stedet en oversigtlig gennemgang af de større
ejendomsforandringer, der er sket i sidste planperiode. Arealangivelserne i parentes er omtrentlige.

Erhvervelser af hele skove:
Helligsø (15 ha)
Gammelmose Skov (33 ha)
Oldenor (48 ha)

Afhændelser:
Hørup Skov (3 ha)
Tandsholm (1 ha)
Kiskelundhus
Øvelgunde skovfogedsted (2 ha)

Større ændringer indenfor eksisterende skove:
Erhvervelser ved Dybbøl (72 ha)
Erhvervelse ved Rode Skov (43 ha)
Erhvervelse ved Skodsbøl skov (36 ha)
Erhvervelse ved Nørreskov (27 ha)
Erhvervelse ved Mjang Dam (18 ha)
Erhvervelse ved Kiskelund Plantage (9 ha)

Distriktets samlede areal var i 1986 3.450 ha. Som et resultat af ovenstående ændringer, yderligere
mindre erhvervelser, matrikulære ændringer bl.a. som følge af afståelse til veje o.l. samt ændret
arealopgørelse som tidligere beskrevet er distriktets areal pr. 1.1. 2001 3.779 ha.

�$� #����.����������	����
Skovkortene indeholder en signatur for hegnets art (stendige, jordvold, grøft m.m.). I forbindelse med
denne planrevision er der ikke foretaget en egentlig gennemgang af hegns- og skelforhold.
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I dette afsnit er sammenskrevet de geologiske oplysninger, der har direkte relevans for distriktet.
Som bilag til planen er fremstillet en mappe med tilhørende kortbilag, der uddyber de geologiske
forhold på distriktet. Denne mappe findes såvel i den centrale styrelse som på distriktet.

I de skovvise beskrivelser i afsnit 6 er for hvert område kort beskrevet de generelle geologiske
forhold og omtalt, om området indgår helt eller delvist i et Nationalt Geologisk Interesseområde.

���� >���	�	*�����)������	"���	
"	�����	�����
De højeste områder i den prækvartære overflade (den overflade der træder frem, hvis man forestiller
sig at aflejringerne fra istiderne(de kvartære lag) er væk) under Sønderjylland finder man i dens
nordlige del. De højeste partier ligger 50-75 m over havoverfladen og findes mellem Gram og
Rødding. I sydvest ved Visby kommer overfladen op på 0-25 m over havoverfladen. Andre relativt
høje områder er Rømø, området vest for Gråsten, Sundeved og Als der ligger 0-25 m under
havoverfladen. En rende, 75-100 m dyb, som forbinder Nordsøen med Østersøen går fra Skærbæk
via Bedsted, hvor den deler op sig i to render; en til Aabenraa og en til Flensburg. De dybeste
partier i Sønderjylland findes langs dagens vestkyst, dvs. vadehavet, med dybder mellem 150-175
m.

Der er tilsyneladende en sammenhæng mellem den nuværende overflade og den prækvartære
overflade. Således følger dale i prækvartæroverfladen til en vis grad de nuværende havområder og
fjorde.

���� 3������������	��	
�	
Den klart dominerende jordart i Gråsten Statsskovdistrikt er moræneler. Dette morænelandskab er
afgrænset i vest af indlandsisens Hovedstilstandslinie under sidste istid. Omkring denne linie findes
store aflejringer af smeltevandssand. Desuden findes der ferskvandsaflejringer i form af tørv, gytje,
ler og sand dannet i lavninger som moser, søer og ådale. Nogle få forekomster af flyvesand findes
også. Vest for linien findes primært ekstramarginalt smeltevandssand, der er aflejret uden for
isranden.

Størstedelen af distriktet befinder sig dog øst for Hovedstilstandslinien, hvor jordarterne domineres
af moræneler. Flere steder forekommer smeltevandssand og -ler, specielt ved Egernsund. Små
forekomster af morænegrus findes, såvel som ferskvandsaflejringer, specielt i form af tørv i
lavninger med moser, søer og ådale. Langs kysterne findes også enkelte havaflejringer.

I nedenstående tabel er det angivet hvilke jordarter, der på baggrund af foreliggende
jordbundskortlægning kan findes ned til ca. 1 meters dybde under distriktets enkelte skove.
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Adsbøl Dam x x
Arealer ved Stranderød
Bugt

x x x x

Arnkil Maj x
Arnkil Skov x x x x
Augustenborg Skov x x x x
Avnbøl Sned x
Blommeskobbel x
Buskmose Skov x x x
Bøffelkobbel x x x
Dybbøl x x x x x x
Dyrehaven x x x
Fredskov x x
Fryndesholm x
Gammelmose Skov x x x
Græskobbel x x
Gårdbæk Skov x x x x
Hartsø Strand x x
Helligsø x x x x x
Karholm x
Kelstrup Plantage x x x x x x x x x
Ketting Nor x x
Kiskelund Plantage x x x x x x x x x?
Kollund Skovholm x x
Kruså Skov x x x x
Lambjerg Indtægt x x x x x
Made Skov x x
Midtskov x x
Mjang Dam x x x x x
Mølleskov x
Nydam Mose x x
Nørreskov (sydlige del) x x x x x x x x
Oldenor x x x x x
Oleskobbel x
Opholdsarealer ved Iller
Strand

x

Over- og Nederstjernen x x x x x
Rinkenæs Skov x x x x x
Rode Skov x x x x x x
Roden Skov x x x x x x
Rumohrsgård Dyrehave x
Rønhave Skov x
Rønshovedskovene x x x x x
Skelde Folekobbel x x
Skelde Kobbelskov x x
Skodsbøl Skov x x x x
Store Okseø x x x x
Sø- og
Lystskovarealerne

x x x

Sønderskov x x x x x x x
Waldeck Skov x x
Øvelgunde Fredskov x

? betyder at bedømmelsen er usikker.
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Der er i Kelstrup Plantage lavet en forløber for en egentlig forstlig lokalitetskortlægning.
Undersøgelsen bestod i beskrivelse af jordbundsprofiler i en række gravede jordbundshuller jævnt
fordelt over de stormfældede arealer fra orkanen i december 1999 suppleret med ældre
jordbundsundersøgelser.

Ved forstlig lokalitetskortlægning registreres jordbundsforhold (jordbundstype, geologi, tekstur,
dræningsforhold, rodhæmmende lag o.a.) med jordbor og i gravede jordbundshuller. Kortlægningen
er detaljeret, idet der laves ca. 1 jordbundsbeskrivelse for hver hektar.

���� ;������(�

På landskabskortet over Sønderjylland fremtræder fire tydelige landskabselementer. I øst finder vi
et morænelandskab med overvejende lerbund fra sidste istid Weichsel. Grænsen mod hedesletten i
vest finder vi ved hovedopholdslinien som går i nord-sydlig retning.

Landskabskort over Sønderjylland

Hedesletterne udgøres af udskyllet sand fra indlandsisens floder. Mellem hedesletterne ses
bakkeøerne med sand- og lerbund fra den næstsidste istid Saale. Smeltevandet fra den sidste istid
Weichsel har altså ikke oversvømmet disse, men det har løbet i dalgange på samme måde som i
dag. Langs med vestkysten finder vi marsk afsat i tidevand. Det er i modsætning til
hedeslettelandskabet dannet af salt havvand.
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Andre landskabselementer som er typiske for Sønderjylland inkluderer: Tunneldale gennem
morænelandskabet og kystklinter i det østlige Sønderjylland; Randmoræner i nord-sydlig retning;
Landskab med dødisrelief, også det i den østlige del samt klitlandskab langs vestkysten.

Gråsten Statsskovdistrikt ligger helt indenfor det morænelandskab den sidste istid Weichsel skabte.
Det er overvejende et morænelandskab med lerbund, men nogle steder på Als og i de vestligste
egne findes moræne med sandbund. Området afgrænses i vest af to nord-sydgående randmoræner,
tilhørende den Østjyske israndslinie fra det Ungbaltiske Fremstød. Lige vest for disse løber
Hovedstilstandslinien på grænsen mellem Tinglev Hedeslette og morænelandskabet i øst.

Vest for grænsen breder den sønderjyske hedeslette sig ud. Yderligere randmoræner finder man ved
Broager og på Als tilhørende Bælthavfremstødet. Mellem de vestlige randmoræner findes et lille
område med hedeslettelandskab. Issøaflejringer og ekstramarginale smeltevandsfloddale
forekommer vest for Kværs og rundt Egernsund. Marint forland findes et par steder på Kegnæs og
vest for Havnbjerg på Als har man tørlagt et område for at få mere land.

Moræneaflejringerne afbrydes ved Kruså og i det nordlige Sundeved og Als af tunneldale dannet af
smeltevandsstrømme under isen. Moræneaflejringerne bærer flere steder præg af dødisrelief,
hovedsaglig mellem Kruså og Gråsten og midt på Als. Store dele af Als kyst og Broager Land har
kystklinter som har været udsat for erosion af havet. Et mindre åssystem med materiale, afsat i
smeltevandstunneler i isen, findes på Als sydøstspids.

I nedenstående tabel er angivet hvilke landskabstyper, man kan finde på de enkelte af distriktets
arealer.
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Adsbøl Dam x
Arealer ved Stranderød Bugt x
Arnkil Maj x
Arnkil Skov x
Augustenborg Skov x
Avnbøl Sned x
Blommeskobbel x x
Buskmose Skov x
Bøffelkobbel x x (x)
Dybbøl x x x x
Dyrehaven x x
Fredskov x x
Fryndesholm x
Gammelmose Skov x x
Græskobbel x
Gårdbæk Skov x
Hartsø Strand x
Helligsø x
Karholm x
Kelstrup Plantage x x x
Ketting Nor x
Kiskelund Plantage x x
Kollund Skovholm x
Kruså Skov x x
Lambjerg Indtægt x x
Made Skov x
Midtskov x x
Mjang Dam x
Mølleskov x x
Nydam Mose x x
Nørreskov (sydlige del) x x
Oldenor x x x
Oleskobbel x x
Opholdsarealer ved Iller Strand x
Over- og Nederstjernen x x
Rinkenæs Skov x x
Rode Skov x
Roden Skov x
Rumohrsgård Dyrehave x
Rønhave Skov x
Rønshovedskovene x
Skelde Folekobbel x
Skelde Kobbelskov x
Skodsbøl Skov x
Store Okseø x
Sø- og Lystskovarealerne x
Sønderskov x x
Waldeck Skov x
Øvelgunde Fredskov x

Landskabstyper på distriktets arealer
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Skov- og Naturstyrelsen har spredt ud over hele landet udpeget ca. 200 Nationale Geologiske
Interesseområder, der fremstår som de vigtigste dokumenter om Danmarks geologiske tilblivelses-
historie. De Nationale Geologiske Interesseområder revideres og beskrives i forbindelse med
udgivelsen af bogserien ”Geologisk set”. De nationale geologiske interesseområder rundt om og på
Gråsten Statsskovdistrikt er angivet nedenstående.

/�	0�����������*���	 ����	������
110 Tinglev-Kværs-Gejl Tværsnit af højderyggen i det sydlige Jylland. Fra vest mod øst ses zonerne: Hedeslette

(Tinglev) – Hovedopholdslinien (Kliplev, svagt antydet) – Dødisbælte – Østjyske
israndslinie (Kværs, markant bakkestrøg).

Området berører for Gråsten Statsskovdistrikts vedkommende Buskmose Skov, Kelstrup
Plantage, Rode Skov og Kiskelund Plantage

112 Vemmingbund –
Nybøl Nor

Randmorænelandskab omkring Vemmingbund med foranliggende smeltevandsdale og
issøbassiner. Referenceprofil for Eem-aflejringer ved Stensigmose Klint, der
gennemskærer randmorænebakkernes sydlige flanke.

Området berører for Gråsten Statsskovdistrikts vedkommende Dybbøl, Skodsbøl Skov ,
Skelde Folekobbel, Bøffelkobbel og Over- og Nederstjernen.

113 Klintinghoved Flage med tertiære sedimenter i lille kystprofil, der i øvrigt udgøres af kvartære materialer.

Området berører for Gråsten  Statsskovdistrikts vedkommende en del af den kystnære del
af Sønderskov.

Nationale geologiske interesseområder på distriktet
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Fredningsplanudvalget for Sønderjyllands Amt (1975) har udpeget flere områder af amtslig
geologisk interesse.

Skovnavn Amtslige interesseområder Fredningsplan-
udvalget for Sønderjyllands Amt

Adsbøl Dam
Arealer ved Stranderød Bugt
Arnkil Maj
Arnkil Skov
Augustenborg Skov
Avnbøl Sned
Blommeskobbel
Buskmose Skov
Bøffelkobbel 3
Dybbøl 3
Dyrehaven
Fredskov
Fryndesholm
Gammelmose Skov 2
Græskobbel
Gårdbæk Skov 2
Hartsø Strand
Helligsø
Karholm 7
Kelstrup Plantage 2
Ketting Nor
Kiskelund Plantage 2
Kollund Skovholm
Kruså Skov 2
Lambjerg Indtægt
Made Skov
Midtskov
Mjang Dam
Mølleskov 2
Nydam Mose
Nørreskov (sydlige del)
Oldenor 7
Oleskobbel
Opholdsarealer ved Iller Strand 3
Over- og Nederstjernen 3
Rinkenæs Skov
Rode Skov 2
Roden Skov
Rumohrsgård Dyrehave
Rønhave Skov
Rønshovedskovene 2
Skelde Folekobbel 3
Skelde Kobbelskov
Skodsbøl Skov 3
Store Okseø
Sø- og Lystskovarealerne
Sønderskov 4
Waldeck Skov 2
Øvelgunde Fredskov

Amtslige udpegede geologiske beskyttelsesområder på distriktet
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Nedenfor følger planudvalgets korte beskrivelser af hvert område, hvis udstrækning fremgår af
kortet.

Amtslige geologiske interesser

� 42������� 	�����	"���
	-�� ���� 6������1� '-�0	�� ��� 6�"	�?�Udstrømningssted for en
subglacial flod (ved Potterhus vest for Hostrup sø). Tunneldal over Krusmølle, der går over
i Hostrup-åsen. En fladbakke ved Felsted (��������). Gennembrudsdal ved Søgård Sø.

� ����	�������� (tungebækken) med oppressede randbakker (Dybbølbjerg, Smølbjerg og
Stensigmose-klinten). Egernsund-issøsystemet med tilhørende floders delta og en
afvandingsflods erosionsdale.

! 6���
���������	�����
� med flager af marint Miocæn. Ved Drejet kystklinter med
skredterrasse.

� ;2��(���.0��� med rester af kamås.

$ #-��(��	�.��	0��
? Langstrakte bakker i Lillebæltgletscherens bevægelsesretning.

& �� ��	�
�����	? Nordøstisen (Nordborg - Mikkelshøj - Oldenor), østisen (Stegsvig med
fortsættelse på Sundeved (ved Naldtang) og Lillebæltgletscheren (Nordborg sø - Hopsø -
og muligvis Mjelsvig).

 4*��������� *���	� ;����("�
���
�7��	�� (Hestehave (Als) - Sandbjerg (Sundeved) og
Blans - Varnæs).

%� �����������(����	? Brokbjerg, Bovrupbjerg, Uglebjerg o.a.
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Alle distriktets arealer er beliggende i Sønderjyllands Amt.

���� 8������������	�'-���	�2�������9�

Der gengives nedenfor i oversigtlig, summarisk form hovedindholdet for den gældende regionplan
1997 - 2008 for så vidt angår distriktets arealer. I de skovvise beskrivelser i afsnit 6 resummeres
udpegningerne for det enkelte areal. Amtet har udarbejdet forslag til regionplan 2001-2012.

Det bemærkes, at der i efteråret 2001 er udsendt et forslag til ny regionplan for amtet. Forslaget er
generelt ikke indarbejdet i planforlaget for Gråsten Statsskovdistrikt. Dog er der i listen i afsnit
7.5.1 markeret hvilke områder der må udgå af listen over mulige, fremtidige erhvervelser til
skovrejsning, såfremt regionplanforslaget vedtages med sit  foreliggende indhold som bl.a.
medfører  ændrede arealudpegninger i forhold til den gældende regionplan.

Regionplanen angiver, at naturens biologiske mangfoldighed skal sikres og forøges ved at
levesteder og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter skal bevares og forbedres. Som
delelementer i dette nævnes som overskrifter det at genskabe natur, bevare landskaber, forbedre
friluftslivet, rejse mere skov samt sikre råstofforsyningen og vindenergiudbygningen. Det angives,
at størstedelen af Sønderjylland er agerland, mens egnen har relativt få søer og skove.

Der er i Regionplanen udpeget to hovedtyper af naturområder: Naturområder og jordbrugsområder
med naturinteresser

Målet med naturområderne er, at arealanvendelsen skal tage afgørende hensyn til naturværdierne.
Ændringer af arealanvendelsen som forringer kvaliteten og størrelsen af naturområder, kræver
regionplanlægning. Den jordbrugsmæssige anvendelse af områderne kan normalt opretholdes, men
aktiviteter for at fremme biologisk mangfoldighed ved naturbeskyttelse, genskabelse af
naturområder samt landskabspleje kan gennemføres.

Naturområderne er opdelt i biologiske interesseområder af enestående værdi og af særlig værdi.
Områder af enestående værdi består udelukkende af større, sammenhængende, biologisk meget
værdifulde naturtyper med lille grad af kulturpåvirkning. Områder af særlig værdi består primært af
sammenhængende, biologisk værdifulde naturtyper med en vis grad af kulturpåvirkning.

Amtsrådet ønsker ikke, at der sker ændringer i arealanvendelsen i naturområderne, som tilsidesætter
naturinteresserne. Forbedring og pleje af naturområder skal have høj prioritet bl.a. gennem aftaler
med lodsejere, tilskud, fredninger og opkøb.

Målet med jordbrugsområder med naturinteresser er, at der ved ændring af arealanvendelsen til
andre formål end jordbrug tages hensyn til naturinteresserne, således at eksisterende natur bevares
og mulighederne for at genskabe nye naturområder ikke forringes. Den jordbrugsmæssige
anvendelse kan opretholdes. Dog kan amtsrådet søge i samarbejde med landbruget og lodsejerne at
ekstensivere landbrugsdriften samt forbedre og genskabe naturområder som levesteder for det vilde
dyre- og planteliv.

Naturinteresserne knytter sig til områdernes betydning som randarealer til eksisterende værdifulde
naturområder og til deres betydning som områder, hvor det er vigtigt at forbinde eller udvide
naturarealer samt forbedre naturindholdet.
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Amtsrådet vil arbejde for at øge den biologiske mangfoldighed i disse områder ved at udvide og
sammenknytte naturområderne, så vilkårene for et alsidigt dyre- og planteliv forbedres.

Der er for hele regionen udpeget biologiske korridorer – spredningsveje for dyr og planter – hvor
det skal sikres, at ændringer i arealanvendelsen, bl.a. ved etablering af nye større anlæg, ikke i
væsentlig grad forringer dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Amtsrådet vil inden for disse
korridorer bevare og forbedre spredningsvejene. Den nuværende jordbrugsmæssige anvendelse kan
opretholdes.

Der er udpeget to forskellige typer lavbundsarealer – dels lavbundsarealer der er potentielt egnede
til vådområder (VMPII-lavbundsarealer) med henblik på at tilbageholde kvælstof, dels arealer hvor
der ved vandstandshævninger kan genskabes områder af stor natur- og landskabsmæssig værdi. Den
første type arealer skal friholdes for tiltag, der kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan
genskabes. På den anden type arealer bør eventuelle tiltag udformes under hensyntagen til
mulighederne for fremtidige vandstandshævninger på arealerne.

Der er i Regionplanen udpeget to hovedtyper af landskaber: Større uforstyrrede landskaber og
Områder af særlig landskabelig værdi.

Etablering af store byggerier, store veje og store tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås i de
større uforstyrrede landskaber. Amtsrådet lægger vægt på, at disse landskaber skal bevares. I
områder af særlig landskabelig værdi skal man undgå at inddrage arealer til formål, der kan
skæmme landskabet eller forringe de visuelle, kulturhistoriske og oplevelsesmæssige værdier.
Byggerier og anlæg skal i givet fald placeres og udformes med særlig hensyntagen til landskabet.
Landskabsformer, blotlagte geologiske profiler m.v., som særligt tydeligt viser landskabets
geologiske tilblivelse, skal søges bevaret. Geologiske profiler af særlig værdi i kystklinter og
råstofgrave skal søges holdt åbne og tilgængelige. Der tages altså i disse områder specielt hensyn til
geologi, landskab og friluftsliv.

Distriktets skove langs østkysten af Als, Sønderskov, Gråstenskovene og skovene ved Sønderhav,
Kelstrup Plantage ligger i områder af særlig landskabelig værdi.

Kulturhistorisk værdifulde landskaber, herunder kulturspor, værdifulde landskaber, bebyggelse og
mindesmærker, skal bevares og beskyttes.

Kystområderne skal friholdes for tiltag som ikke er afhængig af kystnærhed. Offentlighedens
adgang til kysten skal sikres og udbygges. I de værdifulde kystlandskaber skal det naturmæssige,
landskabelige, kulturhistoriske, rekreative eller geologiske tillægges særlig vægt.

Arnkil skovene, skovene på Broager Land, Dybbøl Oldenor samt Ketting Nor ligger i områder, der
er karakteriseret som værdifulde kystlandskaber.

For skovene som sådan tilkendegiver Regionplanen, at områder, der ikke plejes, og som springer i
skov, bør bevares som naturskov, samt at gamle driftsformer inden for skovbruget skal søges
bevaret for eftertiden. Skovrejsning er uønsket på stort set alle distriktets åbne arealer, på nær
selvfølgelig i de to eksisterende skovrejsningsprojekter, der begge ligger i skovrejsningsområder.
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Siden den første skovrejsningsplan for amtet fra 1992 og frem til 1997 er der kun tilplantet ca. 400
ha skov i Sønderjyllands amt. Denne manglende udvikling finder amtsrådet utilfredsstillende i
betragtning af, at amtet har store skovfattige områder.

Amtsrådet anfører følgende delmål med skovrejsningen:
•  Skovrejsning på landbrugsarealer skal på langt sigt anvendes som et middel til beskyttelse af

drikkevand i områder med særlige drikkevandsinteresser.
•  Der skal lægges særlig vægt på at indpasse skovplantninger i landskabet.
•  Nye skovplantninger skal have en varieret træartssammensætning, der giver en høj naturmæssig

og rekreativ værdi.
•  Plantning af bynære skove skal prioriteres højt både i den private og statslige skovplantning.
•  Der skal etableres mere naturskov, hvor der ikke sker indgreb i bevoksning eller vedproduktion.

Distriktet har i de forgangne år gennemført skovrejsninger enten som ny selvstændig skov
(Gammelmose Skov) eller som arronderinger af eksisterende skove ved Rode Skov, Dyrehaven,
Skodsbøl Skov og Kelstrup Plantage. Distriktet er på plantidspunktet ikke involveret i   skovrejs-
ningsprojekter.

Distriktets arealer berøres ikke af vindmølleområder eller områder for råstofindvinding.

Størstedelen af distriktets arealer er beliggende i områder med almindelige drikke-vandsinteresser.
Hovedparten af distriktets ikke kystnære arealer på Als er beliggende i områder med særlige
drikkevandsinteresser, hvor der skal gøres en særlig indsats for at sikre grundvandet mod såvel nye
som eksisterende forureningskilder. Den nuværende arealanvendelse må ikke ændres, hvis det
medfører øget risiko for forurening af grundvandet. Skodsbøl Skov ligger i et område med
almindelige drikkevandsinteresser.

Sønderhavskovene, Gråstenskovene samt Sønderskov og Lambjerg Indtægt er beliggende inden for
hvad regionplanen kalder turistområder, hvor amtsrådet vil medvirke til at styrke det naturmæssige
og friluftsmæssige grundlag for turismen. Inden for turistområderne skal nærmere
regionplanlægning afklare behovet for gældende og nye arealreservationer til ferie-fritidsanlæg
samt placeringen heraf.

På det friluftsmæssige område vil amtet:
•  opretholde og skabe adgang til det åbne land, også uden for de markante landskabelige

attraktioner,
•  etablere friluftsområder nær ved byer og ferieområder,
•  fortsætte udbygning og forbedring af regionale vandre- og cykelruter med faciliteter og

information,
•  etablere faciliteter for friluftslivet og turismen (opholdsarealer, information, primitiv

overnatning),
•  koble information og adgang på naturgenopretningsprojekter, hvor det er relevant og ikke

forstyrrende for dyre- og plantelivet,
•  skabe adgang til kulturhistoriske landskaber og
•  fortsætte med naturvejledning som formidler en helhedsorienteret naturopfattelse, som er med

til at give en øget bevidsthed om natur- og miljøværdier.
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Der er udpeget friluftsområder af betydning og friluftsområder af særlig betydning. De sidstnævnte
omfatter bynære rekreative områder, kystområder med badestrand, særligt benyttede skove,
områder i nær tilknytning til ferie- og fritidsanlæg, fredede og offentligt erhvervede områder,
vandløb der er særligt velegnede til sejlads, større hedeområder samt særlige kulturhistoriske
seværdigheder. Inden for disse skal offentlighedens adgang sikres og udbygges og anlæg bør ikke
begrænse mulighederne for friluftsliv. Flere nationale cykelruter går igennem eller tangerer
distriktets skove.

Hvad angår Regionplanens behandling af vandløb, kilder og søer henvises til naturplejeplanen i
bilag 5, der resumerer denne for de pågældende naturområder.
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Dele af Gråsten Statsskovdistrikt er omfattet af Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og/eller
vildtreservater (der er ikke udpeget Ramsarområder på distriktets arealer). Områderne medfører
bl.a. en restriktiv regulering af anlægsvirksomhed i områderne men medfører normalt ingen
indskrænkninger i den aktuelle udnyttelse af arealerne. Tilladelse til øget eller nye aktiviteter i
områderne kan dog blive indskrænket på længere sigt.

Skønsvist er ca. 800 ha af distriktet beliggende i en eller flere af de nævnte områder. Den
omtrentlige udstrækning af områderne kan ses på kortene i bilag 2.
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Habitat betyder levested for dyr og planter. I EF-habitatdirektivets forstand omfatter habitater såvel
naturtyper som levesteder. EF-habitatdirektivet trådte i kraft i 1994. Direktivet forpligter EU-
medlemslandene til at bevare de naturtyper og de vilde dyr og planter, der findes indenfor deres
landegrænser. Herudover er landene forpligtede til at udpege særlige områder - EF-habitatområder -
der skal sikre bevaring af bestemte beskyttelseskrævende naturtyper og dyre- og plantearter samt
disse arters levesteder.

Særlige naturtyper, der skal indgå i de EF-habitatområder, som Danmark skal udpege, er bl.a.
klitheder, højmoser og visse løvskove.

Dyr og planter, hvis bevaring kræver udpegning af EF-habitatområder i Danmark, omfatter ialt 40
arter. Blandt disse er odder, sæl, marsvin og klokkefrø samt arter af flagermus, orkideer, mosser,
fisk, snegle og guldsmede.

I Danmark er frem til 1998 foreslået udpeget 194 områder med et samlet areal på ca. 10.000 km2,
hvoraf 72 % er hav og 28% er land. Udpegningen er ikke endelig, før EU har taget stilling til det
danske forslag, men de foreløbigt udpegede EF-habitatområder beskyttes, som om de var endeligt
udpegede. I udpegningen indgår mange EF-fuglebeskyttelsesområder, fredede områder og områder
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med Danmarks opfyldelse af EF-habitatdirektivet
udarbejdet forslag til områder, der opfylder direktivets bestemmelser om bevaring af naturtyper- og
arter. Styrelsens forslag er efter godkendelse af Miljø- og Energiministeren tilsendt EU-
kommissionen i Bruxelles i sommeren 1998. I starten af april 2001 udsendte Skov- og
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Naturstyrelsen forslag til nye og udvidede habitatområder. Ingen af disse berører Gråsten
Statsskovdistrikt.

For Gråstens vedkommende er følgende arealer udpeget (tallene i parentes er Natura-2000-koderne
ifølge bilag I i rådets direktiv 97/62/EF af 27. oktober 1997):

•  Del af Nørreskov – område nr. 189 – Lilleskov og Troldsmose.
Naturtyper, området er udpeget for, efter EF-habitatsdirektivets bilag I:
Bøgeskove med Asperulo-Fagetum.
Sumpskove med Alnus glutinosa og Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).
En stor del af arealet udgøres af skovsump og løvtræsbeplantninger, men der ses også eng, tæt på
havet. Eng og skovsumpområderne ligger hovedsageligt i og ved Fjordmosen, der er et meget
lavtliggende moseområde, afskåret fra Lillebælt af en strandvold. Bundlaget udgøres pletvist af
moræneler og ferskvandsaflejringer. Sumpområderne og et mindre areal med bøg er udlagt som
urørt naturskov.

•  Gråstenskovene - område nr. 83 – Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov.
Udpegningsgrundlaget er for området som helhed efter EF-habitatsdirektivets bilag I:
Bøgeskove med Asperulo-Fagetum.
Atlantiske bøgeskove på surbund med Ilex sp. og til tider også Taxus sp. i busklaget (Quercion
robori-petraeae eller Ilici-Fagenion).
Stor vandsalamander.
Gråsten skovene er meget fine og artsrige løvskove på næringsrig bund. Det skal påpeges at
bøgeskov med kristtorn på sur bund kun findes meget sporadisk, og er således ikke særlig
repræsentativ for lokaliteten.

•  Augustenborg Skov – område nr. 200 – Augustenborg Skov.
Naturtyper, området er udpeget for, efter EF-habitatsdirektivets bilag I er: Bøgeskove med
Asperulo-Fagetum. Augustenborg Skov er et mindre løvskovsområde beliggende på muldbund ud
til Augustenborg Fjord. Der indgår et enkelt mindre moseområde i skoven. Skoven er beliggende
forholdsvis tæt på Augustenborg by og nord for skoven forekommer landbrugsarealer.
Augustenborg Skov er en typisk repræsentant for de Sønderjyske bøgeskove, men med en
forholdsvis ekstensiv drift over et længere tidsrum. Skoven domineres af bøg i alderen 70-200 år,
men indeholder også eg, elm, ask og ær. En meget stor del af skoven er genetisk naturskov. Dette
gælder specielt de større partier med bøgeskov. Naturskovsforekomsterne er betydelige i.f.t. de få
rester af genetisk naturskov der er tilbage i Danmark.

Der foregår på planskrivningstidspunktet stadig et arbejde omkring håndteringen af habitatområder
i statsskove – herunder konkretisering af forpligtelserne vedrørende skovdrift. Resultatet af dette
arbejde vil være at betragte som driftsforskrifter for de berørte områder. Foreløbigt vurderes denne
plans gennemgang af §3-områderne (gengivet i de skovvise beskrivelser i afsnit 6) - med den
efterfølgende fastlæggelse af naturværdi og plejebehov til efterlevelse i perioden – kombineret med
den centrale styrelses udmelding i brev af 9. juni 1999 vedrørende de skovbevoksede arealer, at
være tilstrækkelig for opretholdelse af den nødvendige standard af områdeudpegningen.

Brevet af juni 1999 indeholder bl.a. følgende:
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”konkretisering af forpligtigelserne vedrørende skovdrift afledt af habitatudpegningen. Hensigten
er,
•  at fastlægge hvilke arealer der er omfattet af habitatdirektivets skovtyper (og dermed beskyttelse)
•  at beskrive retningslinier for driften, som skal følges for disse arealer med direktivskovtyper og
•  at beskrive hvordan der skal forholdes på øvrige skovområder inden for habitatområderne.

Indtil videre skal de nærmere definerede bevoksninger inden for skovtyperne drives uden
gødskning, sprøjtning og hovedskovning (bortset fra foreskreven stævning).

•  For arealer, der er omfattet af Naturskovsstrategien, følges driftsforeskrifterne herfra.
•  For arealer, der er omfattet af deklarationsfredninger, der har til hensigt at sikre en gunstig

bevaringsstatus, foretages intet særskilt. Hvis fredningerne er mindre vidtgående, men åbner
mulighed for at varetage hensynene, tilrettelægges driften herefter.

•  Andre skovtyper inden for habitatområderne drives i øvrigt videre efter driftsplan og generelle
retningslinier.

Forstyrrelser med betydelige negative konsekvenser for et antal plante- og dyrearter, der er listet i
brevet, skal undgås i habitatområderne og i nærheden heraf.”
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Ved siden af EF-habitatdirektivet er EF-fuglebeskyttelsesdirektivet – vedtaget af EF-ministerrådet i
1979 som “Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle”. Indholdsmæssigt er der
ikke den store forskel mellem de to bindende direktivers virkning, bortset fra, at man i forbindelse
med det sidstnævnte direktiv lægger større vægt på de særlige hensyn, (langvejs)trækkende
fuglearter har. Direktivet forpligter medlemslandene til at forbedre situationen for fællesskabet vilde
fuglebestande - både fugle der yngler i medlemslandene, og fugle der kun optræder under trækket
eller om vinteren.

I Danmark er udpeget 111 områder. Gråsten Statsskovdistrikt berøres helt eller delvist af følgende:

På baggrund af hvepsevåge, rørhøg og isfugl er skovene ved Gråsten udlagt som
fuglebeskyttelsesområde (nr. 68). Området dækker samme område som ovenfor nævnte
Habitatområde nr. 83.EF: Selvom flere af de arter der oprindeligt udgjorde udpegnings-grundlaget
ikke længere yngler i området vurderes det, at have ornitologisk betydning da skoven er yngleplads
for store bestande af forskellige skovfugle som f.eks. Korttået Træløber (Certhia brachydactyla). En
del af området er desuden udlagt til urørt skov og er derfor potentielt levested for Huldue og Lille
flagspætte.
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Vildtreservater udlægges af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med en række andre
myndigheder og organisationer. Reservatordningen indebærer, at der er jagtforbud og
færdselsreguleringer i områder, der er af særlig betydning for dyrearters søgen efter føde eller
yngel. Den væsentligste del af vildtreservaterne har enten til formål at frede bestemte fuglearter,
eller sæler. Gråsten Statsskovdistrikt berøres kun af 1 reservat – nr. 26 Augustenborg.
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Ramsarkonventionen af 1971 som Danmark tiltrådte i 1977 er ikke juridisk bindende for
medlemslandene som habitat- og fuglebeskyttelsesområderne, men giver landene en mere uformel
forpligtelse til at varetage natur- og landskabsinteresser i de udpegede områder. Hensigten er
således at beskytte vådområder globalt, især som levesteder for vandfugle. Danmark har udpeget 27
områder på samlet 7.350 km2. Ingen af disse berører Gråsten Statsskovdistrikt.
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De på distriktet hvilende fredninger er bemærket under de pågældende skove i den skovvise
beskrivelse. Oplysningerne er uddraget fra Skov- og Naturstyrelsens fredningsregister. Frednings-
grænserne er indtegnet på de relevante skovkort sammen med en oplysning om fredningsnummeret.
Endvidere fremgår fredningernes udstrækning af kortene i bilag 8  samt af CSR.

På distriktets arealer er der 10 fredninger. Herudover grænser enkelte fredninger op til
distriktsarealer. Størstedelen af fredningerne går ud på at bevare landskabet i sin nuværende tilstand
for at bevare de særegne natur- og landskabstyper der findes. Ofte er der tale om geologiske,
landskabelige, kulturhistoriske og videnskabelige interesser.

Reg.nr. Formål Berører følgende af distriktets arealer
00127.000 Fredningsnævnets kendelse af 31.05.1924 om status quo fredning

af kystnært område ved Arnkilsøre. Arealet skal henligge som
græsningsareal

Den nordlige ikke skovbevoksede del
af Arnkil Skov (afd. 266 og del af 278
a, i alt ca. 34,3 ha)

00141.000 Fredningsnævnets kendelse af 30.05.1925 om fredning af areal
omkring  Hjertehøj og offentlig stiadgang til højen.

Del af Sø- og Lystskovarealerne ( afd.
3058 , i alt 16,3  ha)

00148.000 Fredningsnævnets kendelse af 02.02.1925 om fredning af nogle
gamle egetræer i Gråsten.

Gruppe af gamle egetræer i haven til
skovridergården i Roden Skov (del af
afd. 3048 a)

00415.000 Overfredningsnævnets kendelse af 24.05.1971 om fredning af
areal med voldsted.

Del af Mjang Dam (afd. 2352 c, d og
e , i alt 3,3 ha)

02484.000 Overfredningsnævnets kendelse af 03.09.1979 om fredning af
tunneldal ved Kruså.

Kruså Mølleskov ( 4.7 ha)

275.000 Fredningsnævntes kendelse af 28.12.1956 om fredning af
Kobbemølleslugt..

Del af Åbjerg Skov (afd. 731 a, 1  ha)

02572.00.1 Overfredningsnævnets kendelse af 24.04.1962 om fredning af
kystnært landskabselement.

Helligsø (15 ha)

243.000 Overfredningsnævnets kendelse af 05.05.1930 om fredning af
arealer ved Munkemølle.

Arealer ved Munkemølle (0.7 ha)

07770.000 Overfredningsnævnets afgørelse af 23.11.1987 om fredning af
Dybbølområdet grundet nationale værdier, status quo med adgang
til formålsrettede anlæg.

Størstedelen af Dybbøl excl. afd 427
samt dele af afd. 429 (i alt  197,4 ha)

07842.001 Fredningsnævnets kendelse af 29.04.1992 om fredning af
moseområde for at sikre offerfund fra jernalderen.

Nydam Mose (3 ha)

Oversigt over fredninger på Gråsten Statsskovdistrikt.
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Fremgår af nedenstående tabel og i detaljer af tabelbilag 2.
Det ses, at bøg, eg og rødgran er de dominerende træarter og at det ubevoksede areal udgør 25% af
distriktet iberegnet UKU-arealerne.

Sammenlignes med tal den forrige plan fra 1986 ses, at relativt set er løv-andelen steget fra 76% i
1986 til 82% af det bevoksede areal. Den reelle stigning er ca. det halve, hvis der korrigeres for, at
langt den største del af UKU arealet ville have være bevokset med nåletræ, såfremt stormen ikke
havde væltet bevoksningerne i 1999.

DKL Nørreskov Sønderskov Rinkenæs I alt I alt 1986
Ha Ha Ha Ha % %

BØG 586,7 416,5 515,0 1518,2 55 54
EG 84,1 117,2 210,3 411,6 15 12
ASK og ÆR 84,6 115,2 59,9 259,7 10
ALØ 16,4 15,2 17,0 48,6 2

10

Gran 68,4 91,6 195,4 355,4 13
Ædelgran 20,9 7,8 69,2 97,9 4
ANÅ 3,3 6,2 27,9 37,4 1

24

Bevokset 864,4 769,7 1094,7 2728,8 100 100
UKU 17,2 1,6 93,5 112,3 (4)
Ubevokset 306,4 354,2 277,2 937,8 (34)

(20)

I alt 1188,0 1125,5 1465,4 3778,9

Ask udgør 72% af driftsklassen Ask og Ær. De øvrige, blandede driftsklassers arealsammensætning
fremgår af de følgende figurer.
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I driftsklassen udgør el over 60% af
arealet, birk godt 20%. De øvrige
træarter forekommer sparsomt.
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RGR udgør med godt 240 ha over
halvdelen af arealet.

SGR med 111 ha udgør knap 25%  af
arealet.

NGR og NOB udgør med 68 ha ca. 15%
af arealet.
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DGR indtager med 20 ha en
dominerende plads.
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Fugtige naturarealer som SØ, VLB,
MOS, ENG, STG og STS udgør med
403 ha 38% af det ubevoksede areal

De tørre arealer som ORE og SLE
udgør  17% .

De midlertidigt ikke tilplantede arealer
udgør 11%.

AGE udgør 156 ha, hovedparten heraf
er beliggende i Dybbølområdet.
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Det ubevoksede areal på 1050 ha er sammensat således:
9��������� 9	���1��� @���	������
MOS mose 185,0 18
SLE slette 158,3 15
AGE ager 155,9 15
SØ sø 141,0 13
UKU afdrifter/stormfald 112,3 11
VEJ skovvej 57,4 6
STG strandeng 34,6 3
ENG eng 33,8 3
STB strandbred 33,6 3
KRT krat 25,1 2
STS strandsump 22,9 2
ORE overdrev 22,7 2
RUI ruin 22,4 2
PUB publikumsareal 11,9 1
HUS hus og have 11,7 1
SKR skrænt 9,5 1
VLB vandløb 9,1 1
AAN anden anvendelse 2,9
I alt ikke skovbevokset 1050,1 100

Naturarealer udgør knap halvdelen af distriktets ikke skovbevoksede arealer. Slette og agerarealer
udgør knap 1/3. Det bemærkes, at oversigten omfatter skovarealer, der midlertidigt på grund af
stormfald ikke er skovbevoksede.
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Fremgår i detaljer af tabelbilag 3.

I bøg er der en overvægt af
bevoksninger fra efter 1940,
men der findes stadig
betydelige arealer med bøg
der er og bliver foryngelses-
modne i de kommende år.
Bortset fra manglende
kulturer fra 1960’erne og
1970’erne er der en relativ
jævn forekomst af eg.
Ask er mere jævnt
repræsenteret.
Andet løv forekommer
sporadisk.

Nåletræets fordeling viser dels, at nåletræ især granarterne er blevet anvendt i stærkt aftagende grad
siden tilplantningerne efter
1967, dels at forekomsten
af gamle nåletræbevoks-
ninger er sparsomt fore-
kommende.
Ædelgran, det vil sige
pyntegrøntarterne NOB og
NGR har de sidste 2 årtier
overtaget en stigende del af
rødgrans tidligere
dominerende rolle. Endelig
er granarterne i nogen
udstrækning blevet anvendt
i skovrejsningsøjemed.
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I  bilag 3 redegøres for grundlaget for beregning af den stående masse – herunder især for den i
forbindelse med revisionen udførte taksation.

I tabellen er distriktets samlede vedmasseforråd fordelt til driftsklasser og træartsgrupper. For
supplerende oplysninger om vedmasseforråd m.v. henvises til Tabelbilag 4: Analysetabeller.
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DKL Træartsgruppe, m3

Areal,  ha BØG EG ALØ NÅL I alt % m3/ha
BØG 1.518,2 359.123 5.805 10.817 4.844 380.589 64 251
EG 411,6 5.442 60.814 1.623 1.115 68.994 12 168
ASK og ÆR 259,7 4.221 208 31.330 247 36.606 6 139
ALØ 48,6 158 159 4.770 46 5.133 1 106
GRAN 355,4 82 49 73 76.647 76.851 13 216
ÆGR 97,9 98 112 20 20.559 20.789 3 212
ANÅ 37,4 43 23 87 7.679 7.832 1 209
BEVOKSET 2.728,8 369.167 67.170 48.720 111.137 596.194 100 218
UBEVOKSET 1.050,1 219 - 230 2.146 2.595 - 2
I alt 3.778,9 369.386 67.170 48.950 113.283 598.789 158
%-fordeling 62 11 8 19 100

På trods af stormfaldet i 1999 er distriktet masserigt med et gennemsnitligt forråd på over 200 m3 pr
ha bevokset. Bøg er den helt dominerende driftsklasse med 2/3 af distriktets forråd.

DKL Nørreskov Sønderskov Rinkenæs Distrikt
BØG m3 163.083 94.837 122.669 380.589

m3/ha 278 228 238 251
EG m3 17.085 17.013 34.896 68.994

m3/ha 203 145 166 168
ASK og ÆR m3 12.437 14.932 8.637 36.606

m3/ha 147 130 144 139
ALØ m3 1.856 1.509 1.768 5.133

m3/ha 113 99 104 106
GRAN m3 17.895 24.763 34.193 76.851

m3/ha 262 270 175 216
ÆGR m3 5.321 2.110 13.358 20.789

m3/ha 255 271 193 212
ANÅ m3 1.213 1.878 4.741 7.832

m3/ha 368 303 170 209
BEVOKSET m3 218.890 157.042 220.262 596.194

m3/ha 253 204 201 218
UBEVOKSET m3 1.418 108 1.069 2.595
I alt m3 220.308 157.150 221.331 598.789
%-fordeling 37 26 37 100

I tabellen er masseforrådet fordelt til skovparter og driftsklasser. Masseforrådet er fordelt med
omkring godt 1/3 til  hver af  skovparterne 1 og 4, skovpart 2 har lidt over ¼. Forrådet pr ha er stort
over 250 m3 pr ha bevokset på skovpart 1,  skovpart 2 og 4 ligger lavere og på samme niveau. men
dog over 200 m3 pr ha bevokset.

Status 1986 Forventet status 2001 Erfaret status 2001

BØG 349.916 356.104 380.589
EG 60.023 65.352 68.994
ALØ 30.890 31.628 41.739
NÅL 120.903 121.369 105.472
I alt bevokset 561.732 574.453 596.194
Ubevokset 1.043 848 2.595
I alt 562.775 575.301 598.789
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I tabellen er sammenlignet  den afvigte plans estimat for vedmassen ved planens udløb og status ved
den nye plans plandato. Som det ses er der for distriktet som helhed en afvigelse mellem det
forventede vedmasseforråd pr. 1.1. 2001 og det faktisk konstaterede på knap 25.000 m3 eller ca.
4%.

En nærmere analyse af opgørelsen er ikke gennemført. Frasolgt skov burde fratrækkes den
forventede ultimoopgørelse ligesom stormfald (i alt ca. 38.000 m3, hvoraf 30.000 m3 nåletræ) i den
udstrækning det har medført fladefald i bevoksninger, der ikke var sat til foryngelse i afvigte
periode. Tilsvarende burde nytilgået skov i perioden fratrækkes primoopgørelsen 2001 for at få en
mere korrekt sammenligning. Desuden burde  vedmassen korrigeres for ikke-gennemførte, men
planlagte foryngelser, herunder udlæg til urørt skov. Det vurderes, at en sådan analyse ikke ville
give anledning til nogen mærkbar ændring af vurderingen af det foreliggende resultat, at der er en
rimelig og tilfredsstillende sammenhæng mellem de to sæt opgørelser.

Vedmasseforrådet ses at være steget fra 562.000 m3 i 1986 til 599.000 m3 i 2001. Det
gennemsnitlige masseforråd pr. ha bevokset areal er steget fra 205 m3 i 1986 til 218 m3 i 2001.
Denne stigning er påvirket af to tildragelser, dels den skovrejsning der er gennemført i periodens
løb, og som på grund af aldersfordelingen er med til at sænke forrådet pr ha, dels at der på
plantidspunktet henligger ca. 112 ha midlertidigt ikke skovbevoksede stormfaldsarealer.
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Nedenfor bringes træartsvise statusanalyser for  bøg, eg og rødgran.

Der vises de aldersklassevise arealvejede middeltal på distriktsniveau for alder/højde,
alder/diameter og alder/vedmasse sammen med produktionsoversigternes kurver. Alder på figurene
anvendes i betydningen – alder fra frø.

Der sammenlignes med tallene fra den forrige plan.

Ved vurderingen af figurerne erindres om, at disse er udtryk for en statisk tilstand og ikke en
udviklingstendens.
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Højdeudviklingen i 1986 og
2001 er stort set sammen-
faldende i de to opgørelser.
I begyndelsen tæt på PK 10,
nærmer sig PK 12 i de
mellem-aldrende bevoks-
ninger for  senere at aftage
svagt og følge PK 10. Den
gennemsnitlige PK i 2001 er
10.1 mod 10.3 i 1986.
Forskellen skyldes primært
højere standard PK i 1986 i
den yngste aldersklasse.

Diameterudviklingen er
ligeledes sammenfaldende i
de to opgørelser og følger
højdeudviklingen,

Masseudviklingen er ens i
de to opgørelser.
Den ligger på et noget lavere
niveau end højdeudviklingen
indikerer og er markant
anderledes efter 100 års
alderen, hvor de naturnære
foryngelsers relativt
langsomme tempo slår
tydeligt igennem.

��������������
efter CCM

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80 100 120 140

�������������

�
�
��
�
��
�
�
��
	

pk 12

pk 10

pk 8

pk 6

pk 4

2001

1986

�����������
������
efter CCM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100 120 140 160

�������������

�
��
�
�
��
��
�	
�

pk 12

pk 10

pk 8

pk 6

pk 4

2001

1986

���������������
efter CCM

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80 100 120 140 160

�������������



�
�
�
�
��
�
�
�
��
�
�

pk 12

pk 10

pk 8

pk 6

pk 4

2001

1986



Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

30

!��� ��
Højdeudviklingen i de to
opgørelser er stort set
sammenfaldende og tæt på
PK 8.  Den gennemsnitlige
PK er i 2001 7.6 mod 7.7 i
1986.

Diameterudviklingen i de
to opgørelser følges
ligeledes ret tæt, måske
med en svag tendens til en
mindre diameterudvikling i
de ældste bevoksninger i
2001.

Masseudviklingen er
ligeledes sammenfaldende.
Den større spredning på de
aldersklassevise middeltal i
de ældre bevoksninger
skyldes deres beskedne
arealgrundlag.
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Højdeudviklingen ligger
noget højere i 2001 end i 1986
i de mellemaldrende
bevoksninger.
Baggrunden er formentligt, at
stormfaldet i 1999 er gået
hårdest udover distriktets
plantagearealer, som tidligere
har været med til sænke PK
niveauet, som i gennemsnit
var 13 i 1986 mod 17.9 i
2001.

Diameterudviklingen er noget
kraftigere i 2001 end i  1986,
årsagen er den samme som
beskrevet under
højdeudviklingen.

Masseudviklingen ligger for
de ældre bevoksninger i 2001
væsentligt under niveauet fra
1986. Der er ikke gennemført
vedmasse-taxation  i rødgran i
2001. Reduktionerne af
masse-niveuaet er forårsaget
af udstrakt brug af bevoks-
ningsprocent under mark-
arbejdet, af distriktet og
driftsplankontoret. De to
ældste aldersklasser i 2001
repræsenterer under 4 ha
tilsammen.
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I 1992 præsenterede Miljøministeren “Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige
bevoksningstyper”. Formålet med strategien er i første omgang at sikre skovenes biologiske
mangfoldighed. Som middel hertil er der fastsat mål for de forskellige naturskovstypers udbredelse i
henholdsvis år 2000 og 2040.

Ved udmøntningen af Naturskovsstrategien er der udlagt naturskov i en stor del af distriktet skove
og åbne arealer. Der findes i den skovvise beskrivelse en gennemgang af, hvorledes strategien reelt
forventes udmøntet på de udpegede arealer i perioden.

Naturskovsstrategien er til revision, hvorfor der er mulighed for ændringer i såvel udstrækning som
indhold. Såfremt dette bliver tilfældet for distriktets arealer, vil disse blive indarbejdet i form af en
driftsplanændring. Det kan i forbindelse med revisionen være relevant, at overveje nedenstående
forslag til tilføjelser indarbejdet:

Fredskov resten af skoven, udlægges urørt
Nørreskov urørt status af  gamle, smalle bøgebevoksninger langs stranden

justeres således at begrænset pleje og fjernelse af uønsket
opvækst tillades, for at bevare et typisk dansk landskabsbillede
med ”bøgen, der spejler sin top i bølgen blå.”

Dyrehaven afd. 3101 lægges urørt, hvorved  alt den gamle skov nord for
Herlesvej er omfattet af naturskovsstrategien

Generelt Uhensigtsmæssige udpegninger af f. eks. meget små arealer eller
arealer hvor mål og midler er i modstrid skal justeres.

Ved udmøntningen af naturskovsstrategien er 231 ha  på distriktet omfattet.

  158 ha udlagt som urørt skov
    50 ha udlagt til plukhugstdrift
    23 ha udlagt til græsningsskov eller stævningsskov  

!&� ��	�-���	����	�����	-����(����������	
Distriktet er vært for flere forskellige typer forsøg. Forskningscentret for Skov- og Landskab og

Statsskovenes Planteavlsstation har arealrelaterede interesser på
distriktet.
Arealerne placering fremgår af kort og liste i bilag 8.
Det er distriktets ansvar, at advisere de relevante institutioner,
såfremt der i perioden skal ske indgreb i forsøgs- og
frøavlsbevoksninger.
Forsøgsarealerne og frøindsamlingsområderne omfatter i alt 79 ha
bevoksninger på distriktet.

I Gråsten skovene er bøgebevoksningerne generelt godkendt til
indsamling af frø. Når det er oldenår indsamler distriktet 7 – 8 t bog
hvilket alt efter vandindhold giver 4 – 5 t renset frø.
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For historiske oplysninger ud over nedennævnte henvises til tilsvarende afsnit i tidligere planer. Der
findes redegørelser for de historiske forhold i flere af disse.

! �� ��	
��������	�����*�
*	���
�	��������	
Driftsplankontorets kulturhistoriske medarbejder har i forbindelse med planrevisionen berejst
distriktet.

Der er registreret følgende fredede fortidsminder: Der er registreret følgende kulturhistoriske lokaliteter, som
bør behandles som fredede fortidsminder:

213 gravhøje, tuegrave og røser
89 dysser
10 skelsten/vejsten/vildtbanesten
1 bautasten
18 skålsten
92 krigergrave og mindesten
15 dæmninger og kanaler
2 broer
2 voldsteder
2 tuegravfelter
1 boplads
12 skanser
2 prydhøje

3 bopladser
2 kanaler
1 offermose
2 skydevolde
1 hulvej
1 brudgomskobbel
2 trækuls-/teglbrændingsovne
1 hustomt
1 kulmiletomt
1 hulvej
3 andre sten

                          18 tvivlsomme fortidsminder
                          4 andet

De adskillige sten- og jorddiger i og omkring skovene samt eventuelle ledstolpesten, som står alene
eller i forbindelse med diger, er ikke gjort op, men skal betragtes og behandles som fredede. Det
samme gælder for stenkisterne i vejene. Ved bekendtgørelse nr. 624 af 25. juni 2001 om beskyttede
sten- og jorddiger o.l., der trådte i kraft den 1. august 2001 er beskyttelsen af diger udvidet. Nu
omfatter beskyttelsen 1) alle stendiger, 2) andre diger, de ejes af offentlige myndigheder samt 3)
andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens
§ 3.

Fredede fortidsminder og kulturhistoriske spor er i så vidt omfang som muligt markeret på
skovkortene med signaturer eller som benævnte genstande.

Den overordnede vurdering er, at distriktets fortidsminder og deres nærmeste omgivelser er
velplejede og tager sig godt ud. Bilag 7 indeholder et detaljeret register over distriktets
fortidsminder. Specialkort med deres placering indtegnet udarbejdes senere og fremsendes til
distriktet.

! �� 6�	���	��

Der har formodentlig været karpedrift i søerne ved Gråsten Slot siden år 1700. Rigtig gang i driften
kommer der først efter 1884, hvor Hertug Ernst Günther II overtager ejendommen og i 1897 knyttes
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den første fiskemester til karpedambruget. Karpedriften knytter sig til dammene omkring Øhuset,
samt et antal opdæmmede søer på distriktet.
Den valgte stamme af karper er fra Trinkenau (nu Primkenau), og er en robust stamme, der passer
godt til det danske klima. Det er hovedsageligt spejl- og læderkarper.

Formålet med karpedriften er at:
- genskabe og sikre distriktets egen karpedrift efter den Böhmiske metode (den aldersadskilte

driftsform). Driftsformen skal dog tillempes søernes - og dammenes muligheder.
- på sigt at kunne levere sættefisk og yngel til opretholdelse af karpedriften, som kulturhistorisk

driftsform, hvor den tidligere har eksisteret (slotte og herregårde).
- om muligt at levere sættefisk, yngel og voksne individer til særlige projekter.
- levere portionsfisk til lokalsalg.
- tilsikre en drift, der kan tilpasses distriktets økonomiske muligheder.

Distriktets driftsform tager udgangspunkt, dels i miljøpåvirkningen af søer og damme, og dels
mulighederne for at frembringe yngel. Efter afvejning af disse hensyn har distriktet besluttet at der
max. må være 200 – 250 kg. fisk pr. ha (incl. skaller, karusser og sudere).

Distriktet satser på tre metoder til frembringelse af yngel, og hermed sættefisk.
1. I et antal søer holdes både moderkarper (hanner og hunner), opfedningsfisk og yngel. Yngel

indfiskes og flyttes.
2. Produktion af  æg i legedamme. Her klægges æggene og udvikler sig til fiskelarver.

Larverne flyttes til strækdamme. Efter 1. sommer udfiskes yngel og flyttes.
3. Indsamling af æg umiddelbart efter gydning eller af ét års yngel.

Gennem året håndteres karperne som følger. Moderkarperne udsorteres ved den tømningen af årets
søer og damme i september. De går herefter i kammerdammene til næste forår. Når
vandtemperaturen i medio maj er ideel, spændes (klargøres) legedammen, og 1 – 2 hunner og 2 – 4
hanner udsættes. Er vandtemperaturen ideel, over 20 grader, leger fiskene i løbet af få dage. Når der
kan konstateres afsatte æg i vegetationen i legedammen fjernes legefiskene. I løbet af nogle dage, 5
- 6, udvikler larven sig i ægget og klækkes. Når larverne efter 10 – 14 dage er godt én centimeter
store flyttes de væk fra legedammen. I begyndelsen af september tømmes yngeldammene. På det
tidspunkt skulle yngelen gerne være 12 – 15 cm. store og vejer 80 – 100 gram stykket. Trives
yngelen, er der opnået fisk på næsten 20 cm. og en vægt på 200 gram. Efter udsætningen i
fededammene går karperne her i 2 år. I denne periode skulle de gerne vokse så de vejer ca. 1,5 kg
og måler ca. 30 cm. Salgsfisk går efter indfangningen i oktober i Firkantet Dam indtil salg.

I alt søer 17 søer og damme overvejende i Gråstenskovene anvendes i karpedriften:
;������ ��	�
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Ny Legedam Gule Dam I Hollænderdam Spejldam

Gule Dam II Store Dam Firkantet Dam
Kujborgdam Store Legedam
Margrethe Sø Lille Legedam
Anne Marie Sø Handkes Dam (også vandreservoir)
Benedikte Sø
Ingrid Sø
Karpe Dam (Springom i Hønsnap Skov)
Lange Dam (Springom i Hønsnap Skov)

Gåsedam, Ørreddammen, Humlebjerg Sø anvendes pt. ikke.
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Søer og kanaler vedligeholdes med årlige slåninger. Slåning foretages ved vadning, slåning med le
eller grødeskærer-både. Al afslået grøde opsamles, transporteres til land og fjernes fra søbredden.

En systematisk oprensning af søer og damme foretages ikke. Der er derimod gennemført oprensning
af flere søer og damme i nyere tid. I 1992 Margrethesø, i 1996 Langedam og Karpedam og i 1998
Gule Dam II.

Moderkarper sælges i begrænset omfang til interesserede, der kan godtgøre, at udsætning sker i
henhold til reglerne herfor. Det er håbet, at der med udbygningen af Gule Dam komplekset, er skabt
mulighed for at der kan produceres sættefisk nok, ikke blot til egen udsætning, men også til privat
udsætning. Salg af spisefisk til private prioriteres højt. Der gennemføres derfor en årlig salgsdag.

Distriktet har udarbejdet 2 foldere, der omhandler karper. Dels folderen "Karpedambruget på
Gråsten Statsskovdistrikt" og dels folderen "Hvor og hvordan søger jeg om udsætning af
ferskvandsfisk".
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§-3 registreringen, der er gennemført i forbindelse med planlægningen, viser i hovedtræk denne
fordeling

Naturtype: I alt, ha
Eng 34
Mose 184
Overdrev 23
Skovbevoksede arealer m.v. 53
Strandbred/-eng/ -sump 91
Sø 141
Vandløb 9
Andet 16
I alt 551

Af de skovbevoksede naturarealer udgør aske- og ellemoser ca. 43 ha.  En detaljeret gennemgang af
distriktets naturarealer findes i bilag 5.

!��� ,*(���*����	����
På plantidspunktet findes der følgende større publikumsfaciliteter på distriktets arealer:

  9 Primitive overnatningspladser
  4 Lejrpladser
14 Grill- /bålpladser
  0  Skovlegepladser
  4 Fugleiagttagelsestårne
46 Kortborde og informationstavler
  1 Naturskoler

   0 naturbørnehave
 33 km vandreruter
   9 km ridestier
  77 p-pladser
250 røde pæle og bomme
    7 toiletter

Naturvejledning dels ved naturvejlederne dels ved skovens øvrige personale er meget efterspurgt. I
1999 blev der på distriktet gennemført 150 naturformidlingsarrangementer med 4.300 deltagere. Af
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disse var 122 egentlige naturskolearrangementer med i alt 2.600 deltagere. Derudover deltog 17.800
i 273 O-løbsarrangementer.

Særlige hensyn til friluftslivet er i øvrigt taget via forskrifter for behandling af enkeltarealer og er
baseret på styrelsens friluftspolitik som formuleret i “Oplevelser i statsskovene”. Distriktet har stort
set allerede opfyldt politikken for såvidt angår det nye skilteprogram, der blev indført på
distrikterne i år 2000. I den forbindelse blev de eksisterende færdselstavler overalt erstattet af
piktogram-standere m.v. De generelle regler for statsskovenes brug findes summeret i folderen
“Organiseret brug af statsskovene – regler og gode råd”.

Flere af distriktets skove indgik i 1980 i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion.
Undersøgelsen er gentaget i 1998. I undersøgelsen rubriceredes skovene til 5 klasser efter
besøgsintensitet (Meget intensivt anvendt (mere end 1.000 skovbesøgstimer/ha/år), Intensivt
anvendt (100-1.000 t/ha/år), Moderat anvendt (30-100 t/ha/år), Ekstensivt anvendt (10-30 t/ha/år)
og Meget ekstensivt anvendt (0-10 t/ha/år)). Resultaterne resumeres herunder, fordi de kan
anvendes ved overvejelser om prioritering af arbejdet med skovenes friluftsfunktioner.

Skov: Klassificering 1980 Klassificering 1998
Arnkil Skov
Augustenborg Skov
Blommeskobbel
Dybbøl
Fryndesholm
Gråstenskovene
Hønsnap skov mv.
Kelstrup Plantage
Lambjerg Indtægt
Made Skov
Nørreskoven
Oleskobbel
Skodsbøl Skov
Sønderskov
Øvelgunde Fredskov

Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt

Intensivt anvendt
Moderat anvendt
Moderat anvendt
Moderat anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Moderat anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt

Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Moderat anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Ekstensivt anvendt
Intensivt anvendt
Moderat anvendt
Intensivt anvendt
Ekstensivt anvendt
Ekstensivt anvendt
Intensivt anvendt
Moderat anvendt

 �
 �
 �
 �

 �

 �

 �

Gentagelsen af undersøgelsen viser et fald i besøgsintensitet for en række af de afsides eller små
skovarealer på distriktet. Omvendt er de større skovområder nu alle intensivt besøgte, idet Gråsten
Skovene og Hønsnap skov mv. er klassificeret op fra moderat til intensivt besøgte. Dybbøl-
arealerne ligger meget højt i besøgstal, og indgår nu i undersøgelsen som intensivt besøgte.

Distriktets naturkvaliteter og beliggenhed betyder, at der er knyttet væsentlige friluftsmæssige
interesser til de fleste af distriktets arealer. Det gælder både for det organiserede og det
uorganiserede friluftsliv.

Skovene omkring Augustenborg, Gråsten og Sønderborg er alle bynære. Bynærheden understreges
af de mange muligheder for at komme ind i skovene fra tilstødende veje og villaområder. Der er
ligeledes mange parkeringsmuligheder.
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Løvskovene langs østkysten af Als og Broagerland er attraktive besøgsområder for mange. Med sin
enestående beliggenhed og udstrækning tilbyder Nørreskoven gode oplevelsesmuligheder året
rundt.

Kelstrup Plantage benyttes relativt lidt af publikum. Det skyldes formentligt afstanden til bymæssig
bebyggelse, samt at skovområderne nærmere Flensborg Fjord tager en del af publikumspresset.

Af de ikke skovbevoksede arealer indtager Dybbøl en særstatus som et område af såvel lokal,
regional og national betydning. Besøgsantallet og interessen for området er stort.

Der er udarbejdet seks deciderede vandretursfoldere for distriktet:
•  Sønderskoven på Als
•  Nørreskoven på Als
•  Sønderhavskovene og Flensborg Fjord
•  Dybbøl
•  Gråstenskovene
•  Als Sund

Distriktet har selv udgivet en stribe lokale foldere:
•  Oldenor
•  Kiskelund Plantage og Smedeby Grube
•  Den østlige del af Kelstrup Plantage
•  Store Okseø i Flensborg Fjord
•  Karpedambruget på Gråsten Statsskovdistrikt
•  Rode Mose og Skov

På Gråsten Statsskovdistrikt er Roden Skov, Lambjerg Indtægt og Sønderskoven syd for landevejen
mellem Sønderborg og Høruphav udlagt som særligt beskyttede arealer. I disse såkaldt beskyttede
skove (B-skove), der er udlagt for at skabe bedst mulig trivsel for dyre- og plantelivet og for den
”stille” skovgæst, gives der normalt ikke tilladelse til organiserede aktiviteter. Skov- og
Naturstyrelsen har udlagt knap 10 pct. af statsskovene som særligt beskyttede arealer for at skabe
bedst mulig trivsel for dyre- og plantelivet og for den „stille" skovgæst.

Planforslaget rummer følgende forslag til ændringer af B-skovstatus:
•  Roden Skov: B-skovstatus ophæves
•  Lambjerg Indtægt:  B-skovstatus ophæves i den nordlige del.

Distriktet administrerer 1 naturskole, Egetofte i Sønderskoven, som drives i samarbejde med
Sønderborg kommune.

Publikums benyttelse af arealerne giver normalt ikke anledning til konflikt, selvom en velovervejet
styring gennem vejledning, foldere og skiltning er nødvendig for ikke at overrende/nedslide sårbare
arealer unødigt eller skabe gnidninger de enkelte brugergrupper imellem. De fleste interesser kan
således tilgodeses inden for den normale skovdrift. Samtidig må en række af driftsplanens tiltag
forventes at øge den rekreative værdi betydeligt, også selv om disse tiltag ikke i første række
gennemføres af hensyn til friluftslivet. Det gælder f.eks. den planlagte forøgelse af løvtræarealet,
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gennemførelse af naturskovsstrategien samt pleje og genopretning af naturområder og
kulturhistoriske værdier.

Distriktet har som følge af de mangeartede arealer og de mange friluftsinteresser, der knytter sig
hertil udarbejdet en lokal formidlingspolitik.

!��� �2�����������
I bilag 6 gengives distriktets bygningsmasse fordelt til benyttelser taget direkte fra
Bygningsadministrationens arkiv. På plantidspunktet er Melvedhus i Nørreskoven og Kobbelskov
hus  i Skelde Kobbelskov udpeget som emner til salgslisten.
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I praksis opdeles styrelsens arealer i tre hovedkategorier:

A Områder hvor der ikke drives jagt (regulering af rovvildt mv. kan forekomme)
F.eks.
•  Områder med jagtfredninger eller reservater
•  Områder der grundet deres friluftsmæssige anvendelse er uegnede til jagt (parkagtige

byskove, sommerhusområder, campingpladser)

B Områder hvor jagt forestås af distrikterne
Dette er arealer hvor jagtudleje skønnes at være i konflikt med den øvrige flersidige brug.
F.eks.
•  Områder med jagtfredninger eller reservater
•  Bynære arealer, hundeskove
•  Strande, klitter og søer med en vandflade over 2 ha med tilgrænsende rørskov o.l.
•  Arealer med særlig reservoirfunktion for kronvildt, råvildt m.v.
•  Arealer hvor kongehuset har retten til jagten
•  Arealer til repræsentationsjagt

C Områder hvor jagt udlejes
Alle arealer der ikke er omfattet af A eller B. Jagttrykket på de udlejede arealer reguleres
ved forskellige begrænsninger i jagtformer, jagtintensitet og afskydningstal som
indarbejdes i de respektive kontrakter.

Fordelingen til ovenstående kategorier for distriktets vedkommende fremgår af omstående tabel.
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Adsbøl Dam 4,1
Areal er ved Munkemølle 0,7
Arnkil Maj 12,1
Arnkil Skov 105,6
Augustenborg Skov 33,4
Avnbøl Sned 43,8
Blommeskobbel 42,4
Buskmose Skov 82,6
Bøffelkobbel 14,0
Dybbøl 198,2
Dyrehaven 114,0
Fredskov 13,3
Fryndesholm 36,1
Gammelmose Skov 13,3 20,0
Græskobbel 3,6
Gårdbæk Skov 19,9
Hartsø Strand 3,9
Helligsø 15,0
Hønsnap Skov 82,2
Karholm 4,6
Kelstrup Fredskov 68,5
Kelstrup Plantage 330,7
Ketting Nor 64,7
Kiskelund Plantage 64,0
Kollund Skovholm 1,6
Kruså Mølleskov 4,7
Lambjerg Indtægt 97,9
Made Skov 19,4
Midtskov 5,6
Mjang Dam 103,5
Nydam Mose 3,0
Nørreskov 739,4
Oldenor 48,2
Oleskobbel 59,6
Opholdsareal ved Iller Strand 1,3
Over- og Nederstjernen 34,0
Rinkenæs Skov 275,0
Rode Skov 69,1
Roden Skov 145,3
Rumohrsgård Dyrehave 31,8
Rønhave Skov 5,0
Rønshovedskovene 8,0 6,0
Skelde Folekobbel 29,9
Skelde Kobbelskov 73,1
Skodsbøl Skov 87,4
Store Okseø 8,4
Sø- og Lystskovarealerne 76,2
Sønderskov 412,0
Waldeck Skov 4,5
Øvelgunde Fredskov 20,7
Åbjerg Skov 17,6
Distrikt 315,3 3.041,4 422,2

Ændringer af ovenstående kategoriseringer skal behandles som planændringer.

Ved gennemgang i forbindelse med driftsplanlægningen er der ikke konstateret betydende
vildtskader.

 Vildtudbyttet udgjorde i 1999 i alt 669 stk. vildt  Heraf udgjorde råger 527 stk. hvilket skyldes, at
distriktet gjorde en særlig indsats for at begrænse antallet af råger, da generne fra kolonien i
Nederstjernen har været mærkbare i de senere år. Fraregnes antallet af nedlagte råger svarer
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vildtudbyttet til  knap. 4 stk. vildt pr. 100 ha. Godt halvdelen af det nedlagte vildt (excl. råger) er
råvildt, resten er hare, ræve og fasaner.
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De ferske vande inddeles i følgende tre kategorier:

A Vande hvor der ikke udøves fiskeri
F.eks.
•  Vande omfattet af særlige fredninger eller reservatbestemmelser.
•  Vande med beskyttelseskrævende arter af planter og dyr eller beliggende i særligt føl-

somme områder.
•  Smalle vandløb og små vandhuller, hvor fiskebestanden er meget følsom over for be-

fiskning.
•  Vande af særlig betydning som gyde- og opvækstområde.
•  Vande uden fiskerimæssig interesse.

B Vande hvor fiskeri udlejes
Her tillades fiskeri men det gives af forskellige hensyn, herunder væsentlige miljømæssige
eller økonomiske interesser ikke frit. Det vil således dreje sig om salg af dagkort til
uorganiserede lystfiskere, udlejning til lokale lystfiskerforeninger (der aftalemæssigt kan
blive pålagt salg af fiskekort på dagsbasis til uorganiserede lystfiskere) samt decideret er-
hvervsfiskeri på styrelsens største søer. Derimod må der generelt ikke etableres put and
take-fiskeri i styrelsens ferske vande.

C Vande hvor fiskeriet er frit
Fiskeriet kan gives frit, hvor det lokale statsskovdistrikt vurderer, at søen og dens
omgivelser kan bære det.

Derudover indeholder styrelsens fiskeripolitik regler omkring direkte og indirekte fiskepleje samt
fiskemetoder og fangstredskaber.

På Gråsten distrikt er der ingen frie fiskevande, men der kan købes fiskekort til Ketting Nor.
Desuden er der flere steder kyststrækninger ud for skovdistriktets arealer, hvor det er godt at fiske.
Et af de mest brugte områder er kysten langs Nørreskoven på Als. Distriktet overvejer generelt
mulighederne for at forbedre adgangen til frit fiskeri. Konkret arbejder distriktet på at åbne for frit
fiskeri i Østersøen ved Gråsten.
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De love, som regulerer anvendelsen af det åbne land fastlægger en række regler, som gælder alle
grundejere. Skov- og Naturstyrelsen administrerer en række af disse love, hvoraf Naturbeskyttelses-
loven, Skovloven samt Jagt og Vildtforvaltningsloven er de væsentligste.

Skov- og Naturstyrelsen forvalter ca. 190.000 ha skov- og naturarealer. Ved driften af disse arealer
har styrelsen et særligt ansvar for at der tillægges landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet en ekstra vægt.

I de sidste 15-20 år har styrelsen derfor udarbejdet en række strategier og generelle retningslinier
for arealdriften. Strategier og retningslinier fastlægger hvorledes de særlige hensyn skal varetages.
Nogle af strategierne gælder alene for styrelsens arealer mens andre er led i overordnede strategier
for en landsdækkende politik på området, hvor udmøntningen på styrelsens arealer skal ses som led
i strategiens virkeliggørelse.

I bilag 12 er disse strategier og retningslinier beskrevet kortfattet.  Adskillige af strategierne og
retningslinierne kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på adressen www.sns.dk. De
kan i øvrigt rekvireres/bestilles fra styrelsens information.

I nærværende kapital beskrives de vigtigste strategier kortfattet og med særlig vægt på de forhold,
der  gør sig gældende for Gråsten distrikt.

Udgangspunktet for hovedretningslinierne for driften af Gråsten distrikt er følgende bestemmelser i
skovlovens formålsparagraffer:

•  at værne de danske skove og
•  at forbedre skovenes stabilitet, ejendomsstruktur og produktivitet
•  Ved lovens administration skal der lægges vægt på at sikre, at skovene dyrkes med henblik på at

forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet.

•  I offentligt ejede skove skal landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende
hensyn samt hensyn til friluftslivet tillægges særlig vægt.

Ovennævnte bestemmelser omfatter – med de af arealernes karakter naturligt affødte modifikationer –
tillige distriktets ubevoksede arealer. Produktionsinteresserne på arealer, som ikke skal blive til skov,
anses dog for at være mindre fremtrædende.

Konkret udmøntes disse retningslinier i følgende punkter, som udgør elementer af en bæredygtig
udvikling:

•  Skovens indretning forbedres og skovdyrkningsmetoderne tilpasses, så bevoksningernes fysiske og
sundhedsmæssige stabilitet, variation og fleksibilitet øges.

•  der lægges øget vægt på klima- og jordbundsforhold, når der vælges træart,
•  større renafdrifter søges undgået, og naturnære foryngelser søges fremmet,
•  Betydelige arealer underkastes driftsformer af hensyn til varetagelsen af specifikke hensyn til

friluftsmæssige, kulturhistoriske, biologiske eller miljømæssige interesser.
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Regeringen har nedsat et udvalg (Wilhjelmudvalget) som skal komme med anbefalinger til
hvorledes biodiversiteten i Danmark sikres og forbedres. Udvalget anbefaler blandt meget andet, at
Skov- og Naturstyrelsens skovarealer skal omlægges til drift efter naturnære principper. Foreløbigt
er der alene tale om et forslag som skal afvejes politisk, men gennemføres dette forslag, skal der
udarbejdes en handlingsplan for hvorledes naturnær skovdrift kan implementeres i praksis på Skov-
og Naturstyrelsens arealer og hvor hurtigt.

Til forskel fra det nuværende skovdyrkningssystem bygger den naturnære skovdrift i højere grad på
at efterligne skovens egne organiseringsprincipper og reguleringsprocesser som for eksempel
spontan foryngelse og naturlig uddifferentiering. Skovdyrkerens opgave begrænser sig således til,
gennem målrettede og gruppevise indgreb, at styre bevoksningsudviklingen.

Når en eventuel handlingsplan er udarbejdet vil den blive indarbejdet i denne plan enten ved
plantillæg eller planændring.
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De overordnede mål for træartsvalget er fastlagt i styrelsens træartspolitik af 1999, der bl.a. udtaler:

Træartspolitikken skal understøtte den gode og flersidige drift i statsskovene. Den skal samtidig
sikre en langsigtet udvikling i retning mod et mere naturnært skovbrug med hovedvægten lagt på de
enkelte skoves stabilitet og fleksibilitet, herunder muligheder for naturlig foryngelse.
Træartspolitikken skal således medvirke til:

•  At øge den langsigtede økologiske stabilitet i statsskovene
•  At dyrkningsgrundlag og skovklima i statsskovene bevares og forbedres.
•  At fremme anvendelsen af stabile træarter og arter tilpasset til lokaliteten, især hjemmehørende

træarter.
•  At fremme etablering af stabile og naturnære skovdyrkningssystemer og vedvarende

skovdække.
•  At sikre en bæredygtig produktion og udnyttelse af træ som et fornybart råstof.
•  At medvirke til at produktionen i statsskovene især baseres på en på langt sigt rationel

produktion af kvalitetstræ i et bredt og kontinuert udbud.
•  At bevare og forbedre skovenes miljøbeskyttende virkninger.
•  At sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed i statsskovene.
•  At sikre og udvikle de landskabelige, rekreative og kulturhistoriske værdier i statsskovene.

For at sikre at disse mål kan opfyldes også på meget langt sigt, er et af de vigtigste virkemidler, at
statsskovenes generelle stabilitet og fleksibilitet opretholdes og forøges. I tråd hermed skal arealet
med hjemmehørende træarter og træarter, der kan forynges naturligt, øges.

���� '"	�����
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Driftsplanen på Gråsten Statsskovdistrikt bygger ud over de generelle retningslinier som beskrives i
det følgende særligt på 3 temaer:

� Naturnær skovdrift
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� Naturlig hydrologi
� Nåletræ i løvskovene
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I en årrække har den naturnære skovdrift, hvor der bygges på naturlig foryngelse og hvor skoven
behandles i mindre enheder, nogen gange helt ned på enkelttræniveau, været praktiseret i
Nørreskoven på Als. Bøgen forynger sig villigt uden at der foretages jordbearbejdning, ask og ær
indgår som naturlig indblanding. Når der skoves udvælges træerne efter måldiameter, det vil sige at
træerne fældes når de har nået den diameter hvor prisen er optimal. Dette er medvirkende til en
holmevis foryngelse i stedet for at store flader forynges på en gang. I Nørreskoven og småskovene
ud til Lillebælt fortsættes denne driftsform.

I Sønderskoven og i skovene omkring Gråsten er der for det meste så få træer tilbage i de gamle
bøgebevoksninger at det ikke overalt kan lade sig gøre at overgå til et naturnært skovdriftsystem.
Her vil det primære mål være at sikre en naturlig foryngelse af arealerne også selv om det bliver en
ensaldrende flade og selv om afviklingen af den gamle bevoksning sker før træerne har opnået
optimal diameter.

For alle træarter gælder at der hvor det er muligt satses på naturlig foryngelse, men en række steder
vil det fortsat være nødvendigt at plante nykulturer enten for at ændre træartssammensætning eller
fordi der ikke kommer tilstrækkelig foryngelse af sig selv.
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I mange skove findes veludbyggede grøftesystemer, der bortleder overfladevand og dræner
skovjorden. Den meget bløde jord, der er dannet i de mange små, fugtige lavninger i skovene, er let
at dræne. Tidligere var der forventning om god økonomi ved at producere træ også på den slags
arealer og ofte er de fugtige områder blevet tilplantet med nåletræ, typisk sitkagran eller der vokser
ask og el hvor der fortsat er meget vådt.

Dårlig økonomi i dyrkning af fugtige arealer og øget hensyn til at indrette dyrkningssystemerne
efter de naturgivne forhold betyder at dræningen af småhuller skal stoppes, at en mere våd og
eventuelt vanddækket skovbund skal genskabes, og at den erhvervsmæssige træproduktion på
arealerne ophører. Herved sikres en stor biologisk gevinst, da der knytter sig særligt plante og
dyreliv til sådanne områder.

I den kommende driftsplanperiode vil flere af de små vådbundsområder blive gjort vådere igen. Det
kan ske ved en tilkastning af grøfterne eller blot ved at stoppe vedligeholdet af dele af
grøftesystemet. Måske etablerer der sig en træbevoksning i de fremtidige vådområder, og da vil
elletræerne sikkert klare sig bedst, og på længere sigt dominere arealerne.

Hvis den bevoksning der findes på arealet har en høj værditilvækst, vil den ikke blive fjernet før tid.
Der vil måske gå 10, 15 eller 20 år før bevoksningen er moden til fældning. Først derefter vil der
blive sat mere vand på arealet. Overgangen til en vådere skov bliver derfor gradvis.
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Jordbundsforholdene i langt de fleste af distriktets skove er velegnede til dyrkning løvtræ. Skovene
langs Flensborg Fjord, omkring Gråsten, på Broager og Als består da også helt overvejende af
løvtræ, og skal  fortsat gøre det i fremtiden. Indblanding af nåletræ vil fortsat være praksis i
distriktets løvskove, men i fremtiden som mindre holme. Der er flere begrundelser for dette:

Publikum vil opleve et varieret skovbillede da nåletræer bortset fra lærk altid er grønne, og de
grønne kroner giver dybde i vinterens bladløse løvskove. Nåletræstammernes form og farve er
markant anderledes end løvtræernes og nåletræer kan i løvskoven blive store og monumentale.

Vildtet foretrækker gode skjulesteder især hvor der er meget publikum i skovene. Unge
bevoksninger af nåletræ er tætte og giver godt skjul. Egern, mus og fugle har glæde af nåletræernes
frø.

Endelig kan knastfrit nåletræ i store dimensioner være meget værdifuldt, særligt hvis der er tale om
rødkernede træarter som f.eks. douglas og lærk. Flere steder i løvskovene kan nåletræet selvforynge
sig, og det giver mulighed for at opretholde det varierede skovbillede i fremtiden, også uden at
skulle plante nåletræ.

Nåletræ vil blive etableret i mindre grupper på maksimalt 0,5 ha og typisk mindre. Det fremgår ikke
specifikt af driftsplanen hvor disse grupper vil blive placeret, men distriktet vil eksperimentere med
størrelse og placering.

���� 4	"�	
�����
Distriktet er som tidligere beskrevet todelt rent jordbundsmæssigt. En mindre del befinder sig på
eller vest for israndslinien. Den øvrige del af distriktet ligger på gode morænejorder øst for
israndslinjen.

Da der er meget store forskelle på dyrkningsbetingelserne og dermed træartssammensætningen i de
forskellige egne af landet er statsskovdistrikterne inddelt i fire relativt ensartede regioner. Gråsten
Statsskovdistrikt tilhører de ”gamle skovegne – vest”. Plantagerne på distriktet hører imidlertid nok
rettere hjemme i ”hede”-gruppen. For enkelte, udvalgte, potentielle træarter kan der kort siges
følgende:

Gamle skovegne – vest:
�� Skal anvendes i større omfang, bl.a. i forbindelse med skovrejsning men også

ved en forøgelse af løvtræarealet i det midtjyske område. I egekulturer kan der
af hensyn til variationen indblandes en række løv- eller nåletræer samt buske
og/eller småtræer.

�-� Stigningen i løvtræarealet vil bl.a. omfatte en øget anvendelse af bøg, der
fortsat vil være en dominerende træart i regionen. Bøgebevoksninger skal så
vidt muligt forynges naturligt.
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��	� Optræder som selvsåning på mange, især fugtige arealer og skal i højere grad
udnyttes. Herudover kan den anvendes som hjælpetræart og på marginale
jorder.

C	 Optræder i bøgeforyngelser. Opvækst kan i højere grad benyttes, hvor den har
god udvikling, og hvor der ikke findes egnet opvækst af bøg. Egentlig
konvertering skal dog så vidt muligt undgås. Ær skal ikke indplantes eller
indbringes i løvskove, hvor den endnu ikke findes.

9�� Anvendelse skal fremmes på egnede lokaliteter og som indblanding i f.eks.
bøgebevoksninger.

8-��	�� Har en god vækst og vil fortsat være en vigtig produktionstræart. Stabiliteten i
rødgrandyrkningen skal imidlertid forbedres. Dette vil ske ved anlæg af flere
løvtræ- og blandingsbevoksninger med god lævirkning og ved at nedsætte
omfanget af den enkelte bevoksning. I den enkelte rødgranbevoksning kan der
ved indblanding af andre nåletræarter sikres en øget fleksibilitet.

'�
���	���og
��*�����	��

Har ligeledes en fin vækst. Disse skal i øget omfang benyttes som alternativ til
rødgran og vil endvidere blive anvendt som indblanding i rødgrankulturer.

;"	� og
'����2	

Kan generelt anvendes som hjælpetræarter og som indblanding og
stabiliserende element i grankulturer. Herudover kan de i renbestande på magre
lokaliteter sikre skovdække og stabilitet og ved skærmstilling fungere som et
første led i overgangen til mere naturnære dyrkningssystemer.

4�*���og�B2�	�� Skal benyttes på de mere lerede jorder som alternativ til rødgran.

For ”gamle skovegne – vest” vil arealet med ikke-hjemmehørende træarter falde i løbet af en
trægeneration til fordel for hjemmehørende træarter – primært bøg, eg og skovfyr. Der vil fortsat
anlægges nåletræsbevoksninger i denne region, men variationen i bevoksningerne og stabiliteten af
disse vil øges i forhold til nu, bl.a. gennem nedsættelse af den enkelte bevoksningsstørrelse,
indblanding af andre træarter i bevoksningerne samt ved anlæg af omkringliggende, lægivende
bevoksninger.

Hede:
8-��	�� er og vil fortsat være en vigtig træart i hedeplantagerne. Stor kultur- og

dyrkningssikkerhed indtil en vis højde taler til rødgranens fordel. Den savner dog
ofte en langsigtet stabilitet såvel biologisk som fysisk. Stabilitet og fleksibilitet kan
øges ved anvendelse af mindre dyrkningsenheder og ved indblanding af andre
træarter.

'�
���	���og
��*�����	��

forventes anvendt i stigende omfang på mere beskyttede lokaliteter og som
indblanding i rødgrankulturer.

;"	� og
�����2	

er gode valg som hjælpetræarter samt til opbygning af stabile strukturelle
elementer. På kortere sigt til opbrydning af granmassiver, og på længere sigt som
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potentielle udgangspunkter for introduktion af mere følsomme træarter (Ædelgran
og Bøg) under skærm. Både lærk og skovfyr danner smukke lysåbne bevoksninger
som modvægt til de traditionelle mørkere granarter.

C����	�� er en træart der ved underplantning kan indgå i mere stabile dyrkningssystemer

�� er hedeplantagernes naturlige løvtræart og vil få en øget udbredelse især som
hovedtræart i de mange løvtræbælter der anlægges.

C	 og
��	�

skal introduceres, f.eks. som indblanding i løvtræbryn for på længere sigt at nyde
godt af disse arters evne til naturlig foryngelse.

�-� anvendes hvor det er hensigtsmæssigt, bl.a. under skærm

”Hede”-regionen vil også fremover være præget af nåletræ, men løvtræ vil overtage en større del af
arealet.. Andelen med rødgran vil falde og stabiliteten og fleksibiliteten af bevoksningerne vil øges
gennem mindre dyrkningsenheder og ved indblanding af andre træarter. Sitkagran vil til dels
overtage på arealer, hvor rødgrandyrkningen forlades ligesom også arealet med løvtræ og skovfyr
vil øges. Der vil blive indført mere naturnære og stabile dyrkningssystemer bl.a. gennem
skærmstilling af eksisterende bevoksninger og underplantning med ædelgran og douglas.

Det langsigtede mål for distrikter i regionen “Gl. skovegne vest”, er at forøge løvtræprocenten til
60%. Pr. 1/1 2001 var løvtræprocenten for distriktets bevoksede dele 82%. Med denne plan øges
løvtræprocenten til 88% (For hededistrikterne er det langsigtede mål 33%)

På stormfaldsarealerne skal den yderste zone af løvtræbrynene være domineret af løv og
hjemmehørende buske og nåletræsplantningerne skal anlægges med et væsentligt indslag af løvtræ.
Det forventes således, at der etableres 5 - 6 løvtræholme pr. ha i nål med minimum 25 træer pr.
holm. Holmene kan etableres ved brug af naturlig opvækst, indplantning eller indsåning af arter
som bøg, eg, ær, løn, pil, røn, birk o.l. Dette skal sikre den artsmæssige variationen over arealerne
og forbedre jordbundstilstanden og dermed de langsigtede muligheder for selvforyngelse af løv og
nål i plantagerne, hvilket fremmer mulighederne for en strukturvarieret og stabil skovopbygning på
langt sigt.

���� ����������������������	2������
Der gælder følgende generelle retningslinier for distriktet:

•  Selvforyngelse benyttes, hvor denne spontant indfinder sig, og hvor det skønnes, at den vil kunne
danne fundament for en kommende bevoksning – eventuelt ved suppleringsplantning. Den
naturnære foryngelsesmetode er mest udpræget i Nørreskoven, som er landskendt herfor, men
findes også sted i varierende omfang i distriktets øvrige løvskove.

•  Renafdrift vil fortsat blive anvendt i begrænset omfang, hvor det skønnes, at det ikke vil give
væsentlige ulemper for den kommende kultur, samt naturligvis hvor andre foryngelsesmetoder
ikke kan anvendes (f.eks. ved stormfald eller ved kulturanlæg af eg).

•  Skærmforyngelser kan anvendes, hvor der findes bevoksninger der er egnet hertil.
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•  Der anlægges ikke monokulturer, ligesom spontan opstået indblanding af andre træarter skal
søges fremmet. I foryngelsesplanen er således i bemærkningskolonnen i flere tilfælde anført en
eller flere indblandingstræarter.

•  Mindre huller op til 0,3 ha i bevoksninger p.g.a. stormfald eller trametessvampen kan lukkes
med skovfyr eller lærk eller overlades til naturlig tilgroning.

•  Der kan i løvtrækulturer indplantes mindre nåletræholme af hensyn til en øget variation i skoven
samt af hensyn til vildtet.

•  Ved foryngelser og i øvrigt når muligheden byder sig, skal det tilstræbes at gøre især de frodige
løvskove mere våde. Mindre våde partier tilplantes ikke, men overlades til naturlig tilgroning
eller holdes ubevoksede. Grøfter som blot afdræner mindre velafgrænsede lavbundspartier i
skovene kan stoppes og tilkastes. På kortene i bilag 8 er med særlig signatur vist, hvilke tiltag der
foreløbig er planlagt gennemført. Afhængig af erfaringerne herfra kan yderligere tiltag
iværksættes efter indstilling til styrelsen herom.

•  Nåletræ på blødbund afløses ved omdrift af løvtræ eller arealerne overgår til naturområde.
•  Hist og her indbringes bær- og frugtbærende buske og træer til glæde for såvel fauna som

skovgæster.

Endvidere gælder styrelsens retningslinier for kulturinvesteringer af 31. januar 1991 stadig.
Hovedtrækkene i retningslinierne repeteres herunder.

���-�
	":
Plantetallet ligger indenfor 3.000 – 6.000 stk./ha inklusive eventuelle hjælpe- og ammetræer samt
indblandingstræarter. De højeste plantetal anvendes på de gode boniteter. Hjemmehørende buske
indplantes i løvbælter, især i bryn mod åbne arealer.

���0��
	"?
For de ����
������
�
�� (dvs. den potentielle rgr-PK skal være 9 eller derover), hvortil de fleste af
distriktets arealer hører, bruges et plantetal på 3.500 – 4.000 stk./ha. Der satses på kvalitetstræ.

����������
�
���� (dvs. den potentielle rgr-PK skal være 5,5 eller derover og mindre end 9):
Kulturinvesteringerne reduceres i takt med at PK bliver lavere. Plantetallet kan aftage med
aftagende bonitet. I takt med faldende PK lægges hovedvægten på at anlægge ekstensive kulturer af
længelevende træarter med selvforyngelsespotentiale. Sådanne arealer findes kun i meget begrænset
omfang på distriktet.

����	���
������
�
�� (dvs. den potentielle rgr-PK skal være 5 eller derunder): Sådanne arealer findes
ikke på distriktet.

��!� ,2�
��	-�
�	��*�
���
Skov- og Naturstyrelsen igangsatte i 1998 en revision af pyntegrøntsstrategien, der angiver
overordnede mål for styrelsens fremtidige produktion af juletræer og klippegrønt. Første fase af
strategien, der fastsætter de overordnede rammer lå færdig i maj 1999. Der blev i forbindelse
hermed besluttet:

•  at fremtidige pyntegrøntskulturer anlægges med henblik på pesticidfri produktion,
•  at der indtil videre indførtes et anlægsstop for nordmannsgran med undtagelse af anlæg som

led i forskningsaktiviteter,
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•  at produktionen koncentreres på få distrikter og
•  at producere og sælge konstante mængder af efterspurgte pyntegrøntprodukter, produceret

under hensyn til økologi og flersidighed, med en stigende produktivitet og med et
tilfredsstillende økonomisk resultat.

•  at understøtte en generel udvikling af produktionen i en økologisk bæredygtig retning.

Beslutningerne skal ikke mindst ses i lyset af pesticidaftalen, hvorefter brugen af pesticider på
offentlige arealer skal ophøre pr. 1. januar 2003.

Den anden fase af strategien som lå klar i foråret 2001 omfatter en række ”udviklings- og
produktionskontrakter” mellem den centrale styrelse og et antal statsskovdistrikter om fremtidig
produktion og salg af pyntegrønt. Kontrakterne har et varierende indhold afhængigt af lokale
forhold. Styrelsen har endvidere igangsat en række forskningsprojekter med henblik på at finde
alternative dyrkningssystemer og træarter indenfor pyntegrøntområdet.

Gråsten Statsskovdistrikt er udpeget som pyntegrøntdistrikt, det vil sige at hovedparten af distriktets
arealer med nobilis og nordmannsgran udnyttes til produktion af juletræer og pyntegrønt. I perioden
2001-2004 vil der ikke blive anlagt nye pyntegrøntkulturer. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med
arealerne på Haderslev og Aabenraa distrikter, idet de 3 distrikter har indgået samarbejde om
produktion og afsætning.

��� 9��	��	�
����������	
Der henvises til bilag 12, bl.a. vedrørende:
•  drift af landbrugsarealer
•  økologiske retningslinjer
•  naturpleje
•  kulturhistoriske hensyn
•  friluftslivet
•  naturskov
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$� ����	������	����	�
����������	���	���������
�������
Herunder følger – i det omfang det har været muligt at udarbejde og er fundet relevant – for hver
skov en generel beskrivelse, landskab og jordbundsforhold, kulturhistorie, arealstatus, skovdrift,
drift af naturområder, jagt vildtpleje og fiskeri, friluftsliv, forskrifter og konsekvenser.
En mere detaljeret gennemgang af naturområder findes i bilag 5. Den bevoksningsvise kulturplan
findes i bilag 9.
En detaljeret gennemgang af distriktets fortidsminder og kulturspor er ligeledes gennemført i
forbindelse med driftsplanlægningen. Da det tilhørende fortidsminderegister er meget omfangsrigt
(over 250 sider) er det ikke vedlagt høringsmaterialet, men vil naturligvis indgå som bilag (nr. 7) til
den endelige driftsplan. Tilsvarende gælder for en rapport om geologiske forhold med tilhørende
kortbilag.

Skovnumrene refererer til den administrative oversigt i afsnit 2.2, og kortnumrene til skovkortenes
nummerering. For nogle naturligt sammenhængende, relativt ensartede skove (f. eks. Rinkenæs
Skov og Buskmose Skov) er der foretaget en samlet beskrivelse. Da hvert afsnit skal kunne læses
selvstændigt, kan der forekomme en del gentagelser mellem de forskellige afsnit og i forhold til
foregående tekst. Afsnittene læses med fordel med kortene indenfor rækkevidde.

Flere af skovene på Als har navne med endelsen –kobbel. Specielt i Sønderjylland bruges
betegnelsen kobbel om et indhegnet græsareal eller en skov. Det dækker også det areal hver bonde i
sin tid skulle have plantet for at kunne blive gift. I ordbog over det danske sprog står således skrevet
om kobler: ” – et Minde om den Tid, da hver Bonde, før han giftede sig, maatte have plantet et
Kobbel Bøg og Eg og forelagt Vidnesbyrd om, at det groede – ”.
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$�� 6�	����
Skov nr. 101 Kort nr.  1 Areal i alt 5 ha, heraf skovbevokset 5 ha

bøg  ha strandeng mv  ha

eg 5 ha eng, mose, sø  ha

alø  ha overdrev, hede ha

nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Nordborg

andet  ha

3���	��

Skoven ligger ud til vejen mellem Nordborg og Oksbøl, ca. 1 km syd for Nordborg. Den er
bevokset med ca. 200-årig eg og bøg. Derudover er der en del avnbøg, samt enkelte ask og ær.
Tidligere fandtes en del elm i skoven, men disse er stærkt på retur som følge af elmesygen. I den
østlige halvdel af skoven findes to mindre vandhuller.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er let kuperet. Jordbunden er meget varieret, dog generelt med et stort lerindhold. Der er
gode dyrkningsforhold for træer. Karholm ligger i amtslig geologisk interesseområde nr.  7, som
indeholder arealer, hvor isen er kommet fra 3 retninger.

6*�
*	���
�	��
I den vestlige del er skoven gennemskåret af den nu nedlagte jernbane mellem Sønderborg og
Nordborg.

9	����
�
*�
I regionplanmæssig sammenhæng ligger Karholm i jordbrugsområde med naturinteresser, i område
af særlig landskabelig værdi og i område med særlige drikkevandsinteresser. De to små vandhuller
som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3  bevares.

'����	��

Der er næsten ingen skov omkring Nordborg. Karholm er derfor meget besøgt, og i driften af
skoven vægtes de rekreative hensyn højst og drives overvejende som lystskov. De gamle træer
overholdes længst muligt, og der anvendes i udstrakt grad naturforyngelse. Opvæksten af elm
accepteres hvor den er tilfredsstillende, men den bør suppleres med og helst gradvist fortrænges af
andre træarter. Derudover søges den nuværende træartssammensætning bibeholdt. Udrensning og
udtynding anvendes kun i begrænset omfang.
Der bliver næppe behov for indplantning i den kommende driftsplanperiode.

A��
1�����
��������������	�
Der udøves ikke jagt i skoven.

�	��*�
����
Karholm er udlagt som hundeskov. I hundeskove er det tilladt at lade hunde løbe frit,
dog således at de hele tiden er under fuld kontrol af ejeren. Skoven benyttes desuden
til vandreture af lokalbefolkningen. Da Karholm ligger bynært er den meget besøgt, og
anvendes flittigt af børnehaver og til leg for børn i almindelighed. Der er en del ridning
gennem skoven, grundet en nærliggende ridehal. Der vurderes ikke at være behov for

nyindretninger til publikum.
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$�� :-		�������
Skov nr. 102 Kort nr. 1, 2 Areal i alt 739 ha, heraf skovbevokset 646 ha

bøg 440 ha strandeng mv 49 ha

eg 65 ha eng, mose, sø 13 ha

alø 61 ha overdrev, hede  ha

nål 80 ha stormfald 9 ha

Beliggenhedskommuner:
Nordborg
Augustenborg

andet 22 ha

3���	��

Nørreskoven ligger i et 10 km langt og knapt 1 km bredt bælte langs nordøstkysten af Als ud til
Lillebælt. En meget stor del af skoven består af blandingsbevoksninger af bøg, eg, ask og ær. Spredt
i skoven findes mindre bevoksninger af gran. Omtrent midt på skovstrækningen ligger det store
eng- og moseareal Fjordmosen ud til kysten. I skovens sydlige udkast, sydvest for Fjordmosen,
ligger middelaldervoldstedet Helvedgård. Sydøst for mosen findes en meget smuk bevoksning med
gamle brudgomsege.

Nørreskoven har længe været drevet med naturnær skovdrift (se særligt afsnit om dette). Skoven
virker derfor tæt, og der er mange fugtige områder i skovbunden, da mere naturlige vandforhold
løbende er søgt retableret. Mange vandløb løber på tværs af skoven mod havet.

Skoven gennemskæres af flere offentlige veje, der kanaliserer mange mennesker gennem skoven.

Nørreskoven er en fortrinlig produktionsskov og et klassisk landskabsbillede. Løvtrækævler fra
Nørreskoven har sædvanligvis en meget høj kvalitet.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er let kuperet og skråner mod Lillebælt. Jordbunden varierer meget, men har generelt et
stort lerindhold. Der er gode dyrkningsforhold for træer. I skoven findes mange små dødishuller,
der ofte henligger som vandhuller. Endvidere er der mange blødbundsarealer som er dannet ved
afvanding af moser.
Kystskrænterne er geologisk interessante, idet de viser den store jordbundsvariation i området.

6*�
*	���
�	��
Skovene på Als er gamle, formentlig resterne af de store skove der i oldtiden dækkede landet.
Jorden er frugtbar og velegnet til landbrug, men jorden er ikke blevet opdyrket. Skovenes
overlevelse langs kysten ud mod Lillebælt fortæller historien om frygten for overgreb fra Venderne
der hærgede i Middelalderen.

Hertug Hans den Yngre arvede i 1571 de alsiske kronbesiddelser efter moderen Dronning Dorothea.
Hovedvejen gennem Nørreskoven er bygget i hans tid og det er i forbindelse med vejanlægget at
”Den Grønne Bro” er etableret.
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I skoven findes et stort antal fortidsminder som høje, lang- og runddysser, tuegrave samt skålsten.
Fra nyere tid skal nævnes dæmninger, granitvejbroer, vildtbanesten, stendiger og mindesten fra 2.
verdenskrig.
I afd. 32 og i  afd. 93 findes et godt 1 ha stort tuegravfelt med ca. 30 tuegrave i hver. En grundig
eftersøgning af alle tuegravene og opmåling af områdene bør iværksættes med henblik på
formidling og fastlæggelse af en samlet plejeplan.
Tilsvarende bør et mindre område med jernaldermarker i afd. 85 opmåles.

Brudgomsegene ved skovløberstedet Havrekobbelhus er plantet omkring 1770, hvor der var mangel
på træ. For at afhjælpe træmanglen blev unge mænd pålagt at skulle opelske et antal ege- eller
bøgetræer, hvis de ville gifte sig.

Skovens veje følger landskabsformerne, og kan formentligt føres mange århundreder tilbage.

9	����
�
*�
Nørreskov er i regionplanmæssig  sammenhæng beliggende i naturområde, område af særlig
landskabelig værdi. Fjordmosen og et åbent område ved skovfogedstedet er udpeget som områder,
hvor skovrejsning er uønsket. For så vidt angår vandløbsudpegningen henvises til naturplejeplanen i
bilag 5.

En del af engarealerne
i Fjordmosen, samt
tilgrænsende ellesump
og lidt bøgeskov (i alt
105 ha) er udlagt som
EF-habitatområdet
Lilleskov og
Troldsmose. I bilag 5
side 1-9 er de enkelte
naturområder i
Nørreskoven
beskrevet.

En del af skoven (i alt
ca. 37 ha) er udlagt

Helvedgård Voldsted er
resterne af en herregård
fra Middelalderen.
Herregården hørte i ca.
250 år under slægten
Sture, der var den
betydeligste adelsslægt på
Als. Helvedgård blev
nedrevet i midten af 1500-
tallet.
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som urørt skov ifølge naturskovsstrategien. Det drejer sig væsentligst om Troldsmose, samt smalle
bræmmer beliggende langs kysten mod Lillebælt.

Forskningscenteret for Skov- og Landskab har følgende forsøg i Nørreskoven:
Blandskovsforsøg med bøg og rødgran i afd. 50.
Forsøgsareal med naturlig foryngelse i afd. 45a.
Lysbrøndsforsøg i afd. 35a, 36a, 73a, 74a og 75a.
Følgende bevoksninger i Nørreskoven er kårede, d.v.s. godkendt til frøhøst:
Afd. 60b, sitkagran; Afd. 85b, ask; Afd. 119b, sitkagran.

'����	��

Nørreskoven har i en menneskealder være drevet efter principperne om naturnær skovdrift, og
anvendes i flere sammenhænge som eksempel på hvordan driftsformen kan fungere under gode
vækstbetingelser. Skoven fremstår overordentligt frodig, og bøg og ask forynger sig selv villigt.
Den naturnære driftsform fortsættes.

Nåletræ er relativt velrepræsenteret i Nørreskoven, og vokser som helhed tilfredsstillende. Andelen
af større nåletræsflader reduceres i fremtiden, og i stedet plantes nåletræ på mindre arealer, i huller
og lignende. Ingen bevoksninger med nål bør være større end ca. 0,5 ha. Træarterne lærk,
douglasgran, ædelgran  og sitkagran vil blive de mest anvendte. Eksisterende sitkagran på blødbund
konverteres til løv, overvejende ask, ær, birk og eg. En del våde arealer bør udgå af skovdriften og
nogle steder helt frilægges.

�	��
������
*	��	0��	
Arealerne i Fjordmosen bortforpagtes fortsat til afgræsning med kreaturer og heste. Afgræsningen
sker i et samarbejde med de private lodsejere i mosen. Der slås hø enkelte steder.

Som følge af den naturnære driftsform er der kun få åbne arealer i Nørreskoven. Der etableres
derfor en skoveng i afdeling 25 i den nordlige del af skoven. Engen skal afgræsses.

Der er registreret Stor Vandsalamander i tilknytning til nogle af vandhullerne i Nørreskoven.

A��
1�����
��������������	�
Kongehuset har jagtretten i Nørreskoven, med undtagelse af arealerne i Fjordmosen. I mosen holder
distriktet enkelte jagter i samarbejde med de øvrige lodsejere.

Der foretages ikke fiskeri i skovens moser og vandløb.

�	��*�
����
Størstedelen af Nørreskoven er ikke udpræget bynær, men er dog meget besøgt. Den sydlige del af
skoven ligger under en kilometer fra Fynshav. Der er en del ridning i skoven, og der afholdes
mange orienteringsløb samt mere spontane aktiviteter, der ofte udgår fra de nærliggende
campingpladser og spejdercentre. Endvidere besøges skoven af gæster fra Skovkroen og Frydendal
Kro, der begge ligger helt tæt på skoven.
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��	��	��
�	
Der forynges i alt 142 ha, heraf udgør over 60%  selvforyngelser i bøg. De enkelte foryngelser
fremgår af bilag 9.
Herudover gøres en række mindre områder vådere i perioden eller når skovdyrkningsforholdene
tillader det. Disse tiltag er ligeledes vist på kort i bilag 8. Yderligere tiltag på at genskabe den
oprindelige hydrologi i skoven kan aftales i løbet af perioden.

6����������	
De arealmæssige konsekvenser af foryngelsesplanen er at bøgearealet stiger med 16 ha, egearealet
med 19 ha. Andet løvtræ, især ask, vokser med 13 ha, nåletræarealet reduceres med 47 ha.
Løvtræprocenten stiger fra 88 i 2001 til 95 i 2015.

Den tilsyneladende
reduktion af det
ubevoksede areal skyldes
kultivering af en række
stormfaldsarealer, der på
statustidspunktet er
registreret som ubevokset.
Der skabes 8 ha mose,
slette og enge i Nørreskov i
løbet af perioden for at øge
såvel naturindhold som de
friluftsmæssige oplevelser i
skoven.

Den samlede mængde af
træ i skoven  forventes at

forblive uændret i løbet af perioden, ca. 165.000 m3. En forventet øgning af løvtræforrådet på ca.
9.000 m3 modsvares af en tilsvarende reduktion af nåletræ. Overstandermassen forventes 3-doblet
fra ca. 7.000 m3 til 21.000 m3  som følge af en relativ stor foryngelsesaktivitet, hvor
selvforyngelser som led i den naturnære drift benyttes i meget betydelig omfang.

De offenlige veje kanaliserer mange mennesker gennem skoven.
Muligheden for en lang køretur i bil gennem skoven er unik. Der er
endvidere mulighed for at køre i bil til kysten.
Der er udgivet en vandretursfolder for Nørreskoven, med angivelse af
tre forskellige, afmærkede vandreruter.
I skovens afd. 41 d findes en primitiv overnatningsplads.
Der er placeret et fugletårn i Fjordmosen nær Bostedhoved.
Ved Havrekobbelhus findes en gammel agernlade, som på sigt kan
bruges som udgangspunkt for formidling i den centrale del af
Nørreskoven.
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Skov nr. 104 Kort nr. 2 Areal i alt 21 ha, heraf skovbevokset 20 ha

bøg 15 ha strandeng mv  ha

eg  ha eng, mose, sø  ha

alø 5 ha overdrev, hede  ha

nål  ha stormfald ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

andet 1 ha

3���	��

Øvelgunde Fredskov ligger mellem Nørreskovens sydøstlige ende og Fynshav. Skoven består af
blandingsbevoksninger af bøg, eg, ask og ær. I skoven findes 2 § 3 beskyttede vandløb, nærmere
omtalt i bilag 5, side 9.
Skoven er i regionplanmæssig  sammenhæng beliggende i naturområde og i område af særlig
landskabelig værdi.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er let kuperet, og skråner mod Lillebælt. Jordbunden er meget varieret, dog generelt med
et stort lerindhold. Der er gode dyrkningsforhold for træer. I skoven findes et enkelt blødbundsareal,
bevokset med ask og el.

'����	��

Skoven er blevet næsten fuldstændig forynget inden for de seneste 40 år. Skoven drives
overvejende som naturnær skovdrift, og efter samme principper som i Nørreskoven.

Skoven skal bevares som ren løvskov, idet nåletræ dog kan bruges som indblandinger hvor det er
relevant.

A��
1�����
��������������	�
I skoven har Kongehuset jagtretten.

�	��*�
����
Skoven er velbesøgt på grund af beliggenheden op til Fynshav.

Skoven friholdes for ridning af hensyn til det gående publikum, da stierne bliver meget optrampede
ved ridningen. Ryttere kanaliseres i stedet ad en sti gennem Øvelgunde Fredskov og ind i
Nørreskovens sydlige del.
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Skov nr. 105 Kort nr.  2 Areal i alt 36 ha, heraf skovbevokset 35 ha

bøg 27 ha strandeng mv  ha

eg 1 ha eng, mose, sø  ha

alø 6 ha overdrev, hede  ha

nål 1 ha stormfald ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

andet 1 ha

3���	��

Fryndesholm ligger ud til Østkystvejen, ca. 200 m syd for Fynshav. Skoven består overvejende af
bøg, ask og ær - ofte i blanding. Kornbæk med 2 tilløb er § 3 beskyttet vandløb.
Skoven er i regionplanmæssig  sammenhæng beliggende i jordbrugsområde med naturinteresser,
område af særlig landskabelig værdi og i område med særlige drikkevandsinteresser.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er let kuperet. Jordbunden er meget varieret, dog generelt med et stort lerindhold. Der er
gode dyrkningsforhold for træer. Der findes enkelte blødbundsarealer, som er afvandede moser.
Desuden er der enkelte småvandhuller, som er dødishuller fra istiden.

6*�
*	���
�	��
I skoven ligger tre runddysser. På den ene af dysserne er der skåltegn på dækstenen. Desuden er der
markante og tydelige terrassekanter fra jernalderens agersystemer samt jord- og stendiger omkring
skoven. Markerne bør opmåles og formidles. Skovning og transport skal nøje tilrettelægges for ikke
at beskadige marksystemet.

'����	��

Skoven drives overvejende som naturnær skovdrift. Ved skovdriften tages der hensyn til
terrassekanterne.

Løvtræarealet bevares, og de to mindre rødgranbevoksninger konverteres til løv.

Skoven er voldsomt udgrøftet, med mange særdeles dybe grøfter. Grøfteoprensning reduceres, men
vil først stoppe efter afvikling af de omkringliggende bevoksninger.

A��
1�����
��������������	�
Kongehuset har jagtretten i Fryndesholm.

�	��*�
����
Skoven er bynær, og er moderat besøgt. Den benyttes en del til vandreture af lokalbefolkningen.
Området benyttes meget af børnehaver, og der er lidt ridning i skoven.
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Skov nr. 107 Kort nr.  2 Areal i alt 4 ha, heraf skovbevokset 4 ha

bøg 4 ha strandeng mv  ha

eg  ha eng, mose, sø  ha

alø  ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

nål  ha andet  ha

3���	��

Græskobbel ligger ca. 1 km syd for Fynshav og ganske tæt ved Oleskobbel. Skovens bevoksninger
er gamle, og består af bøg  med eg, samt ask og ær. Svendsbæk er et § 3 beskyttet vandløb.

;������(������	�(*�����	����
Svagt kuperet terræn, som er skrånende mod Lillebælt. Jordbunden er meget varieret, dog generelt
med et stort lerindhold.

'����	��

Skoven ligger urørt i henhold til naturskovsstrategien.

A��
1�����
��������������	�
Der drives ikke jagt i skoven.
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Skov nr. 108 Kort nr.  2 Areal i alt 60 ha, heraf skovbevokset 54 ha

bøg 40 ha strandeng mv 1 ha

eg 9 ha eng, mose, sø  ha

alø 3 ha overdrev, hede  ha

nål 2 ha stormfald 3 ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

andet 2 ha

3���	��

Oleskobbel ligger ud til Lillebælt, ca. 1,5 km sydøst for Fynshav. Skoven består overvejende af

bøg, iblandet eg, ask og ær.
Der er enkelte nåle-
træsbevoksninger. Skoven
er domineret af ældre,
foryngelsesmodne
bøgebevoksninger.
Vrangbæk og 3 andre
vandløb er § 3 beskyttede.
Naturområder er omtalt i
bilag 5, side 10-11.
Oleskobbel er i region-
planmæssig  sammenhæng
beliggende i naturområde
og i område af særlig
landskabelig værdi.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er let kuperet, og skråner mod Lillebælt. Jordbunden er meget varieret, dog generelt med
et stort lerindhold. Der er gode dyrkningsforhold for træer. I skoven findes nogle mindre
blødbundsarealer, som er afvandede moser.
Kystskrænterne er interessante, da de viser den store variation i jordbundsforholdene.

6*�
*	���
�	��
Der er nogle få fortidsminder i skoven, bl.a. en dobbelt langdysse. Vejene følger skovens terræn, og
kan formentlig føres mange århundreder tilbage.

'����	��

Skoven drives overvejende med naturnær skovdrift. Der selvforynges 17 ha bøg, herudover
tilplantes stormfaldsarealerne med eg, granarealerne forynges ligeledes.

A��
1�����
��������������	�
Jagten udlejes.

�	��*�
����
Skoven er moderat besøgt. Lokalbefolkningen benytter i nogen udstrækning Oleskobbel til
vandreture.
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Der er lidt ridning i skoven, og der afholdes en del orienteringsløb.

Naturstien, der går fra Fynshav til lidt syd for Blommeskobbel, går gennem skoven. Stien er
markeret med piktogrammer.

6����������	
Der sker kun mindre arealmæssige forskydninger mellem træarterne, da hovedparten (71%) af de
planlagte foryngelser i skoven er selvforyngelse i bøg. Løvtræandelen øges fra 96% til 99% i løbet

af perioden. På grund af
overvægten af ældre
bevoksninger, hvoraf en
stor del forynges,
reduceres vedmasse-
forrådet noget i løbet af
perioden. På trods heraf
forventes der at være et
forråd på over 250 m3 pr
ha i 2015.
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Skov nr. 109 Kort nr. 2 Areal i alt 42 ha, heraf skovbevokset 37 ha

bøg 29 ha strandeng m.v. 1 ha

eg  ha eng, mose, sø  ha

alø 6 ha overdrev, hede  ha

nål 2 ha stormfald 3 ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

andet 1 ha

3���	��

Blommeskobbel ligger ud til Lillebælt, ca. 4 km sydøst for Fynshav. Skoven er en frodig løvskov,
og består overvejende af bøg, med et par bevoksninger af eg og ask, samt en smule nåletræ.
Thorshavnsbæk er et § 3 beskyttet vandløb. I skoven forekommer en række gøgeurter og dansk
ingefær. Beskrivelse af naturområderne findes i bilag 5, side 11.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er let kuperet og skråner mod Lillebælt. Jordbunden er meget varieret, dog generelt med et
stort lerindhold. Der er gode dyrkningsforhold for træer. I skoven findes nogle få blødbundsarealer,
som er afvandede moser. Der er enkelte småvandhuller, dannet i dødishuller.
Kystskrænterne er af geologisk interesse, idet de viser den store jordbundsvariation.

9	����
�
*�
Blommeskobbel er i regionplanmæssig  sammenhæng beliggende i naturområde og i område af
særlig landskabelig værdi.
En mindre del af skoven ud mod Lillebælt, ca. 2 ha, er udlagt som urørt skov i forbindelse med
rigere skov kursus.
Forskningscenteret for Skov- og Landskab har i afd. 154a et hugstforsøg i bøg. Forsøget benævnes
EC.
6*�
*	���
�	��
Der er fem rund- og langdysser i skoven. Koncentrationen af dysser i Blommeskobbel er
enestående, og flere af dysserne ligger tæt samlet.
Vejene følger terrænet i skoven, og kan formentlig føres mange århundreder tilbage.
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Skoven drives overvejende med naturnær skovdrift. Der søges indbragt mere eg i skoven, blandt
andet på nogle tidligere nåletræsarealer.
Løvtræarealet øges efter tilplantning med eg på stormfaldsarealerne. Nåletræ på blødbund afløses af
løv. Det fremtidige nåletræsareal bør ikke bestå af bevoksninger større end ca. 0,5 ha.

A��
1�����
��������������	�
Kongehuset har jagtretten i Blommeskobbel.

�	��*�
����
Skoven er meget besøgt, især på grund af langdysserne. Lokalbefolkningen benytter
Blommeskobbel til vandreture. Fra stranden fiskes der en del  i Lillebælt.

Der er lidt ridning i skoven, og der afholdes en flere orienteringsløb. Uden for skovens sydgrænse
ligger en spejderplads, der jævnligt medfører aktiviteter i skoven.

Den markerede natursti fra Fynshav går gennem Blommeskobbel.
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Skov nr. 110 Kort nr.  3 Areal i alt 32 ha, heraf skovbevokset 28 ha

bøg 12 ha strandeng m.v.  ha

eg 2 ha eng, mose, sø 1 ha

alø 8 ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

nål 6 ha andet 3 ha

3���	��

Skoven ligger ca. 4 km nordøst for Augustenborg, lige syd for Hundslev. Den består overvejende af
løvtræ, men nåletræsandelen er relativt stor.

I regionplansammenhæng er skoven beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, i
jordbrugsområde med naturinteresser.

Staten overtog i 1925 ejendommen Rumohrsgård, hvorfra blev udstykket i 22 husmandsbrug.
Ejendommens skov, Dyrehaven, blev i 1931 overdraget til statsskovbruget. Naturområder er
beskrevet i bilag 5, side 11-12.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er næsten fladt. Jordbunden er meget varieret, dog generelt med et stort lerindhold. Der er
gode dyrkningsforhold for træer.

6*�
*	���
�	��
I skoven findes i alt syv tuegrave, rund- og langdysser. Der ligger desuden en større skålsten i
skoven, med over 150 skålformede fordybninger.
Langs det offentlige vandløb en der en række dæmninger, som har opstemt mølle- eller
fiskedamme. Vandløbet med dæmningen og omløbskanaler bør opmåles med henblik på
formidling, og en grundig pleje af dette fine kulturmiljø iværksættes.

'����	��

Skoven drives efter principperne om naturnær skovdrift, andelen af løvtræ forøges.

Løvtræarealet bevares, og nåletræsandelen reduceres. Nåletræ på blødbund afløses af løvtræ. De
fremtidige nåletræsarealer vil ikke blive større end ca 0,5 ha.

Da der findes et højtliggende og kompakt lerlag flere steder i skoven, ødelægges vejene let ved
kørsel i fugtigt vejr. De har derfor en standard der er dårligere end i de øvrige skove.

A��
1�����
��������������	�
Jagten er udlejet.

Der foretages ikke fiskeri.

�	��*�
����
Skoven benyttes i nogen udstrækning af lokalbefolkningen til vandreture.

Der er en del ridning i skoven.
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Skov nr. 111 Kort nr.   3 Areal i alt 67 ha, heraf skovbevokset 0 ha

Bøg  ha strandeng m.v.  ha

Eg  ha eng, mose, sø 66 ha

alø  ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Nordborg

Nål  ha andet 1 ha

3���	��

Ketting Nor ligger ca. 3 km nord for Augustenborg. Søområdet er omgivet af ret store
rørskovsområder. Næringsrig sø- og mose område, som er § 3 beskyttet. Vejdæmningen mod vest
er anlagt i 1875 i forbindelse med en kunstig afvanding.

�	��
������
*	��	0��	
Af hensyn til fuglelivet i Ketting Nor, holdes adgangsmulighederne på et beskedent niveau. Der
synes at være en rimelig god balance mellem åbent vand og rørskov, formentlig på grund af en
fornuftig rørhøst. Det er vigtigt at slusen vedligeholdes af hensyn til saltbalancen i noret. Der skal
ikke ske ændringer i den nuværende tilstand.

Der høstes tagrør i noret for at hindre tilgroning af den åbne vandflade. Så vidt muligt søges
tagrørshøsten opretholdt i fremtiden.

A��
1�����
��������������	�
Der udøves ikke jagt på arealet. Fiskeretten er udlejet i den vestlige del af noret, og det er muligt at
købe dagfiskekort hos lejeren.

Eventuelt kan det komme på tale at foretage en regulering af mink.

Rørdrum ses jævnligt.

�	��*�
����
Ketting Nor besøges ikke meget af publikum, men er netop derfor velegnet til bl.a.
fugleobservationer. Der er placeret et fugletårn på sydsiden af Ketting Nor.
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Skov nr. 113 Kort nr.  1 Areal i alt 48 ha, heraf skovbevokset 4 ha

bøg  ha strandeng m.v.  ha

eg 1 ha eng, mose, sø  39 ha

alø 3 ha overdrev, hede  1 ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

nål  ha andet  4 ha

3���	��

Oldenor ligger ca. 2 km sydvest for Nordborg, og er et søområde omgivet af græsningsarealer og
landbrugsjord. I nærheden ligger de tørlagte Mjels Sø og Bundsø, som sammen med Oldenor alle
ville stå i forbindelse med Als Fjord, hvis ikke de tidligere var blevet tørlagt til landbrug. Området
er meget kuperet. For at holde området tørt har der siden 1865 været pumpet vand ud.

Indtil først i 1990'erne henlå Oldenor som eng og uudnyttede områder. Frygt for indtrængning af
saltvand i grundvandsmagasinet, samt den ringe landbrugsmæssige udnyttelse førte til beslutningen
om at stoppe afdræningen af noret for at genoprette en sø, pumpen blev stoppet i 1993. Oldenor er
derfor endnu en ung lokalitet, og søen og dens omgivelser tilpasser sig stadig hinanden.

Oldenor ligger i et område som i regionplan er udpeget som værdifuldt kystlandskab.

Oldenor er en god lokalitet for ynglende, rastende og overvintrende ænder og gæs.
Oldenor ligger i amtets geologiske interesseområde nr. 7, som omfatter et område på Nordals, hvor
isen har bevæget sig i tre retninger.

�	��
������
*	��	0��	
De omkringliggende enge plejes med kreaturgræsning. Det er vanskeligt at få afgræsset det smalle
areal nord for søen med kreaturer. Dette areal ligger derfor hen til fri succession, men afgræsses i et
vist omfang af gæs. Naturområderne er beskrevet i bilag 5, side 13-15.

A��
1�����
��������������	�
Der udøves ikke jagt eller fiskeri.
Eventuelt kan det komme på tale at foretage regulering af mink.

:�
*	���	�0����������(�������*��
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Med start i sommeren 1995 er der foretaget en årlig fotoregistrering af søen med omgivelser. Der
fotograferes fra ca. 30 faste punkter.

Fuglebestanden har været fulgt med optællinger siden 1992. De første ca. 5 år blev både ynglefugle
og rastende fugle i området optalt månedligt. I de senere år er der optalt andefugle en gang pr.
måned.

Vandkvaliteten følges med sigtdybdemålinger i sommerhalvåret. I nogle af søens første år blev der
udtaget vandprøver for at bestemme mængden af næringssalte og indholdet af alger.

Fiskebestandens udvikling har været fulgt med een årlig undersøgelse siden september 1995, dog
ikke i år 2000. Prøvefiskeriet er foretaget for at bestemme arternes indbyrdes fordeling samt den
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alders- og størrelsesmæssige variation indenfor den enkelte art. I de første år var fiskebestanden
domineret af hundestejler og især rudskaller. Der er foretaget udsætninger af voksne aborrer i 1995
og af geddeyngel i 1996 - 98. Formålet med udsætningen af rovfisk har været at skabe klarere vand.
Rovfiskene nedbringer skallebestanden hvorved dyreplankton opformeres. Dyreplankton æder
planteplankton der giver uklart vand. Fiskebestanden består i år 2001 af aborrer, gedder og
rudskaller samt enkelte, mindre betydende arter.

�	��*�
����
Ved Oldenor er indrettet en rasteplads med udsigt over søen. Der er opsat fugletavler. Der går en sti
langs sydsiden af søen. Stien føres over engen så udsigtspunkt og rasteplads kommer til at hænge
sammen med resten af stiforløbet.
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Skov nr. 203 Kort nr.  3 Areal i alt 33 ha, heraf skovbevokset 31 ha

bøg 19 ha strandeng mv  ha

eg 2 ha eng, mose, sø 1 ha

alø 9 ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

nål 1 ha andet 1 ha

3���	��

Skoven ligger ud til Augustenborg Fjord og grænser mod øst op til Augustenborg Slot og by.
Skoven er en udpræget løvskov, domineret af bøg og ask, og med en stor indblanding af forskellige
løvtræarter. Skoven karakteriseres ved at have været en del af anlægget omkring Augustenborg slot,
og de gamle lindealleer giver skoven et særligt præg.

Skoven er meget publikumsbesøgt. I skovkanten mod fjorden har den lokale roklub i 1926 bygget et
bådehus, som i 2001 er blevet udvidet og har fået indlagt el og vand. I 1974 blev der givet tilladelse
til et klubhus til vandskiklubben, og længere mod vest har der længe ligget en lille badeanstalt med
badebro og læskur på stranden.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er let kuperet, og skråner mod Augustenborg Fjord. Jordbunden er meget varieret, dog
generelt med et stort lerindhold. Der er gode dyrkningsforhold for træer.

9	����
�
*�
Augustenborg Skov er udlagt som EF-habitatområde, som en repræsentant for bøgeskov med
skovmærke. Skoven er desuden udlagt til plukhugst i henhold til naturskovsstrategien. Skoven er i
regionplanmæssig sammenhæng beliggende i jordbrugsområde med  naturinterersser samt i område
med værdifulde kystlandskaber.

6*�
*	���
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Der er tre høje og to skålsten i skoven.
Der er tre gamle, meget markante lindealleer, som i Hertugernes tid forbandt skoven og slotsparken.
”Kaninøen” ligger i et cirkeltrundt mindre vandhul i den nordlige del af skoven. En fortælling går
på, at hertugens børn i forgangne tider holdt kaniner på øen. I havelitteratur fra slutningen af 1700
tallet beskrives stedet som en af vand omgivet høj med et rundtempel af træ med hvælvet tag.

'����	��

Skoven er en frodig blandskov af løvtræ. Den har en meget vigtig funktion som lystskov for
Augustenborg by, og skovdriften skal tage særligt hensyn hertil.

Plukhugsten giver et spændende skovbillede og meget varietet skovbillede med mange gamle træer
og dødt ved i skovbunden. De mere maleriske enkelttræer og lindealléerne bevares fortsat.
Suppleringsplantning er ikke nødvendig; men enkelttræer af nål kan med fordel indføres.

Lindealléerne skal plejes så allépræget understøttes, blandt andet ved at flytte rodskud af lind ind i
rækkerne af gamle linde. Der tilstræbes ikke en systematisk foryngelse af lindealléen på ét bestemt
tidspunkt.
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Der tilstræbes en varieret træartssammensætning. Dog vil elmen forsvinde på grund af elmesyge.

A��
1�����
��������������	�
Jagtretten tilhører Kongehuset. På grund af den bynære beliggenhed driver skovdistriktet ikke jagt i
skoven.

�	��*�
����
Augustenborg Skov tjener især som nærrekreativt areal, men også sejlsæsonens mange turister
benytter skoven. Parken omkring Augustenborg Slot er tillige en attraktion, og det tilstræbes at lave
en mere glidende overgang mellem park og skov. Langt den største benyttelse af skoven finder sted
på 1. og 3. allé.

I sommersæsonen bruges skoven meget af vandskiklubben og roklubben. Brugerne må lige som
andre skovgæster parkere i nordøstenden af skoven, og gå eller cykle til klubfaciliteterne. Dog gives
der årligt et begrænset antal køretilladelser til klubberne.
Badeanstalten er et stort aktiv for borgerne.

Mod nord grænser skoven op til en campingplads, og der er er en smule ridning i skoven.

Funktionen som nærrekreativ skov skal understøttes ved at opretholde det eksisterende stinet, og
ved udbygning af opholdsarealerne. Skoven skal drives med den særlige plukhugst, og skal ikke
udvikle sig i retning af noget mere parklignende. Der er behov for en formidling af skovens
driftsform og kulturmiljø. Der fremstilles en lokal folder, og der laves en passende skiltning på
stedet.
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Skov nr. 210 Kort nr.  3 Areal i alt 104 ha, heraf skovbevokset 0 ha

bøg  ha strandeng mv  ha

eg  ha eng, mose, sø 88 ha

alø  ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

nål  ha andet 16 ha

3���	��

Mjang Dam ligger ca. to km. øst for Augustenborg. Søens åbne vandflade udgør for tiden ca. 10 ha,
og er omgivet af et stort rørskovsområde. Nordøst og sydvest herfor ligger to engarealer. Mod vest,
lige på den anden side af hovedvejen, ligger voldstedet Brovold samt det smalle sø- og
rørskovsområde Nydam. Mod nord grænser engene ved Mjang Dam op til Augustenborg Golfklubs
baner.
Mjang Dam ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et område med særlige drikkevandsinteresser
og i et naturområde.

I forbindelse med anlægget af golfbanen er der for nyligt lavet en jordfordeling i området. Skov- og
Naturstyrelsen har derved erhvervet en del af engene nord for søområdet, samt ca. 15 ha
landbrugsjord nordøst for Mjang Dam.

6*�
*	���
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Brovold er et ca. 2 ha stort befæstet område, der sandsynligvis stammer fra slutningen af
vikingetiden eller begyndelsen af middelalderen.

9	����
�
*�
Brovold er fredet (O.F.N. 24/5 1971), og skal henligge i græs. Græsning er tilladt. Arealet indenfor
100 m fra voldstedet skal henligge som engareal og må ikke pløjes.

9	����	��

Eng- og mosearealerne bevares i deres nuværende tilstand. Græsningen bortforpagtes fortsat på de
områder hvor bunden kan bære. Græsningen på Brovold bortforpagtes fortsat.

Høsten af tagrør i Mjang Dam udlejes. Dette sker for at hindre en fuldstændig tilgroning af
vandfladen. Så vidt muligt søges tagrørshøsten opretholdt i fremtiden.

Op gennem 1990'erne blev der forberedt et større naturforvaltningsprojekt med henblik på at hæve
vandstanden i Mjang Dam. En af forudsætningerne for projektet var reduktion af
næringsstofbelastningen som følge af tilledninger fra landbruget og fra spildevand. Da belastningen
fra spildevandsafledninger viste sig at stå for en relativt større del af den samlede belastning end
først antaget, er det besluttet at afvente gennemførelse af spildevandsplanen i Augustenborg
kommune før der arbejdes videre med at skabe en større vandflade.

Det er ønskværdigt at engområdet Torup Maj øst for Mjang Dam kan stilles til rådighed for en
generel vandstandshævning i Mjang Dam. En hævning af vandstanden kan ske ved slukning af
pumpen i Torup Maj og en formindsket oprensning i Strømmen gennem Mjang Dam. Der er
tidligere lavet forundersøgelser til dette projekt. Om muligt kan projektet fremmes ved et magelæg
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mellem distriktets nærliggende landbrugsjord fra jordfordelingen og arealer i Torup Maj.
Landbrugsjorden bortforpagtes indtil den kan indgå i et naturforvaltningsprojekt.

Naturområderne er omtalt i bilag 5, side 15-16.

A��
1�����
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Der gøres ingen vildtplejeforanstaltninger, og der udøves ikke jagt eller fiskeri. Eventuelt kan det
komme på tale at foretage regulering af mink.

�	��*�
����
Området er beskyttelsesværdigt, og der tilstræbes ikke større tilgængelighed dertil. Det eksisterende
stiforløb langs nordsiden bibeholdes. Det vil endvidere blive overvejet om der er behov for et
fugletårn ved Mjang Dam.
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Skov nr. 201 Kort nr.  4 Areal i alt 98 ha, heraf skovbevokset 69 ha

bøg 59 ha strandeng mv 17 ha
eg 2 ha eng, mose, sø 7 ha
alø 6 ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Augustenborg

nål 2ha andet 5 ha

3���	��

Lambjerg Indtægt ligger umiddelbart vest for Høruphav, og fungerer som byskov til denne. Byens
lystbådehavn grænser op til skoven. Lambjerg Indtægt gennemskæres af Sdr. Landevej, der deler
skoven i en nordlig og en sydlig del. Skovens bevoksninger består overvejende af mellemaldrende
bøg.
Lambjerg Indtægt er kendetegnet ved det 28 ha store område, Trillen, der udgør knap 1/3 af

skovområdet. Trillen har
tidligere været udnyttet til
græsning (indtil for ca. 40 år
siden). Den har dels været
udlejet og dels fungeret som
tjenestejord til skovløber-
stedet Lambjerghus. Udnyt-
telsen var betinget af at
grøfterne samt udløbet til
Sønderborg Bugt blev
hyppigt vedligeholdt, hvilket
blev opgivet efter en storm i
1962. Herefter er der dannet
et større område med vand,
der nu er en yndet

fuglelokalitet. Skovdistriktet administrerer nu området som fuglereservat.

Trillen er meget besøgt af publikum, der går langs stranden eller iagttager fuglelivet. Gendarmstien
går igennem Lambjerg Indtægt, i skovkanten ud mod Trillen.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet skråner mod syd. Jordbunden består af leret muld med god vandafledning. I midten af
skoven, nord for vejen, ligger lavbundsarealet Bukkemosen, der er afvandet af flere grøfter.
Bukkemosen er i 2000 blevet tilplantet med Ask, og fremover vil grøfterne blive opgivet (nogle
lukkes aktivt) for at genskabe den tidligere vådtilstand.
Langs kysten og rundt om Vælddam er der et marint forland, som er dannet siden stenalderen.

6*�
*	���
�	��
Spredt i skoven, og især langs vejen mellem Sønderborg og Høruphav, findes en del fortidsminder.
I skoven er registreret 20 gravhøje, 6 tuegrave og 3 skålsten. Bopladsaflejringer fra yngre stenalder
er fundet ved Lille Trille og Store Trille. Der findes også en enkelt dansk krigergrav (også et
fortidsminde) fra 1864. Her ligger den sidste faldne soldat (dragon) fra kampen ved Preussernes
overgang til Als d. 29/6 1864. Graven findes lige øst for skovløberstedet, tæt op mod Sdr. Landevej.
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Inde i skoven løber "Fiskerstien" parallelt med Sdr. Landevej. Stien, der er en del af den tidligere
forbindelsesvej mellem Sønderborg og Høruphav, løber også gennem Sønderskoven og ind i
Sønderborg. ”Fiskerstien” har fået sit navn efter fisketransporten fra havnen i Høruphav til
markedet i Sønderborg.

9	����
�
*�
Skoven ligger i regionplanmæssig sammenhæng i  turistområde og område af særlig landskabelig
værdi, den sydlige del i naturområde, den nordlige del i jordbrugsområde med naturinteresser.
Hele Lambjerg Indtægt er udlagt som B-skov. I B-skove skal der være fred og ro af hensyn til de
skovgæster der søger stilhed, og der gives ikke tilladelse til organiserede aktiviteter.  B-skovs status
opretholdes for den sydlige del af skoven, idet denne er mest besøgt af den stille skovgæst. I den
nordlige del af skoven kan der fremover gives tilladelse til organiserede aktiviter (løb m.m.). Ved
denne opdeling tilgodeses flere grupper af friluftsliv, og sigtet med B-skovsordningen bevares.

Trillen er udlagt som fuglereservat. Ved skovdriften samt ved anlæg af publikumsfaciliteter m.v.
skal der i den sydlige del af skoven tages hensyn til, at Trillen sikres den fred der er nødvendig for
at udgøre et godt raste- og yngleområde for fugle. Der arbejdes med forskellige plejemuligheder for
Trillen.

En lille del af afd. 176, samt en smal bræmme langs Gendarmstien i afd. 175 er udpeget til
henholdsvis plukhugst og urørt skov i henhold til naturskovstrategien.

'����	��

Det vigtigste driftsformål i skovens nordlige del er produktion af løvtræ af høj kvalitet. Mod syd
tager skovdriften i højere grad hensyn til de rekreative muligheder.

Skovens løvtræ udgøres stort set af bøg, der forynges naturligt. Jordbunden er velegnet til dette. Det
er ønskeligt at ask i stigende grad indgår i blanding med bøg.  Lind og fuglekirsebær vil blive brugt
til at sikre et varieret skovbillede. Nåletræet har især berettigelse som variation, og der skal på
længere sigt være små nåletræsholme spredt i skoven. Holmene får lov at vokse op til skjul for
vildtet og til variation i skovbilledet, for senere at findes som et antal store nåletræer spredt i
løvskoven. Nåletræsarealet vil falde, men antallet af trægrupper med nål - særligt med skovfyr og
sitkagran - vil øges. Se i øvrigt afsnittet "Anvendelse af nåletræ i løvskove".
På grund af den beskedne forekomst af foryngelsesmodne bevoksninger, er foryngelsesaktiviteterne
begrænset, der forynges kun 4 ha i de kommende 15 år. Nåletræ, som egentlige bevoksninger
forsvinder.

�	��
������
*	��	0��	
Oprensning af grøfter i lavbundsarealet Bukkemosen må for tiden ske jævnligt, men med et ændret
træartsvalg vil oprensningen langsomt ophøre, og området vil blive mere vådt.

På Trillen søges den nuværende tilstand opretholdt. Mulighederne for at pleje de tørreste områder
med græsning undersøges.

Naturområderne i skoven er desuden beskrevet i bilag 5, side 17-19.

A��
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��������������	�
I skoven har Kongehuset jagtretten.
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Trillen er et meget besøgt område, idet en sti gør det muligt at gå hele vejen rundt. Stiforløbet og
eventuelle publikumsfaciliteter skal fortsat placeres så færdslen ikke medfører en forstyrrelse af
fuglene. Sydligst på Trillen står et fugletårn, der dels har til formål at give udsigt til fuglene, og dels
skal koncentrere observationerne fra ét sted.

Lige øst for havnen er der på Trillen udlagt et areal med bålplads, hvor løse hunde er tilladt, og hvor
der gives tilladelse til teltslagning – ofte i forbindelse med arrangementer på havnen.

Gendarmstien går gennem skovens sydlige del. Derudover er der nogle mindre trampestier. Stien
gennem skoven, ved nordkanten af Trillen, vil fremover ikke blive vedligeholdt.

Syd for  Sdr. Landevej ligger et antal P-pladser. Den største plads, der er nærmest Høruphav, har
direkte adgang til Trillen og området omkring havnen.

6����������	
Løvtræprocenten vil i 2015
være 100, når der ses bort fra
de mindre nåletræsholme som
indbringes i løvskoven.
Forrådet pr ha skovbevokset
areal vil stige fra omkring 240
m3 til knap 290 m3 som følge
af den aldersstigning
bevoksningerne i  Lambjerg
Indtægt undergår i løbet af de
kommende 15 år og som følge
af den beskedne
foryngelsesaktivitet.
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Skov nr. 202 Kort nr.  4 Areal i alt 412 ha, heraf skovbevokset 362 ha

bøg 210 ha strandeng mv 5 ha
eg 48 ha eng, mose, sø 12 ha
alø 24 ha overdrev, hede  ha
nål 80 ha stormfald 1 ha

Beliggenhedskommune:
Sønderborg

andet 32 ha

3���	��

Sønderskoven er en udpræget byskov, og ligger lige øst for Sønderborg, helt op til byen. Skoven er
bevokset med løvtræ og 22% nåletræ. Nåletræet er især anlagt efter de store storme i 1967 og 1981.

Sønderskoven er meget
publikumsbesøgt. Sdr.
Landevej deler skoven i en
sydlig og en nordlig del. Den
sydlige del ligger ud til
Sønderborg Bugt, og hele
skoven grænser mod øst op til
landbrugsarealer. På den
nordlige side af skoven er der
netop bygget et stort ridecenter,
hvilket vil påvirke brugen af
skoven. Der laves endvidere
byudvidelse nordøst for skoven,
som i højere og højere grad
bliver omgivet med bymæssig

bebyggelse. Som følge af dette søges den nordlige del af skoven gjort mere lysåben og
publikumsvenlig. Det fremtidige valg af træarter vil gøre skoven mere lysåben og skabe variation i
skovbilledet. I den sydlige del vil der blive arbejdet på at gøre områder af skoven mere våd.

I den nordvestlige kant af skoven er den tidligere grund med restauranten Cathrinelund nu grønt
opholdsareal, og har faciliteter der gør området velegnet som udflugtsmål. Arealet blev overdraget
fra Sønderborg Kommune i 1997 som ”ruin”, med forpligtigelse til at nedrive bygninger og skabe et
opholdsareal. Arealet blev indviet i 1999.

Fredsmaj, der ligger sydligst i skoven, er tidligere tjenestejord til Fiskerhytten. Den er i dag et
værdifuldt vådområde med en åben vandflade, og er et vigtigt yngle- og rasteområde for fugle.

Egetofte Naturskole er indrettet i den gamle skovridergård fra det tidligere Sønderborg distrikt.
Skolen drives i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.
Kommunen står for den daglige drift.

Nord og øst for naturskolen ligger nogle større åbne arealer der afgræsses. I vandhullerne på arealet
yngler løvfrøen. Sønderskoven karakteriseres i øvrigt af en fin bestand af løvfrøer.
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I den nordlige del af skoven er terrænet fladt, og jorden indeholder stiv ler. Afstrømningen er
besværlig og grundvandet står højt. Syd for Sdr.Landevej er terrænet mere kuperet, og jorden er
ikke så stiv. Afstrømningsforholdene er også bedre end i den nordlige del. Denne
jordbundsvariation medfører en forskel i valg af træarter og driftsform, hvilket er synligt i
skovbilledet. Eg og ask er de vigtigste træarter i den nordlige del, og vil i endnu højere grad blive
det i fremtiden. Syd for Sdr. Landevej er der store sammenhængende bøgearealer.
I Sønderskov ligger det nationale geologiske interesseområde Klintinghoved (nr. 113), som er en
kystklint med en oppresset flage af tertiære lag i form af mørkt glimmerler og lyst glimmersand i en
kystprofil, som ellers består af kvartære materialer.
Kystskrænterne i Sønderskov er incl. Klintinghoved udpeget som geologisk interesseområde nr. 4.

9	����
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Sønderskov ligger i naturområde, område af særlig landskabelig værdi samt i  turistområde.

Omkring Sdr. Landevej er skovens vestlige grænse udpeget til urørt skov og plukhugstskov.

Sønderskovens sydlige del er B-skov. I B-skove skal der være fred og ro af hensyn til de
skovgæster der søger stilhed, og der gives ikke tilladelse til organiserede aktiviteter.

6*�
*	���
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Sønderskoven ligger som et værn for Sønderborg by. I Middelalderen var Vendernes angreb fra
vandsiden frygtet og derfor blev skovene bevaret ud mod kysten. Indtil 1559 tilhørte Sønderskoven
Kronen, siden var det enkedronning Dorothea der ejede skoven og derefter sønnem Hertug Hans på
Sønderborg Slot. Hertugslægten på Augustenborg Slot ejede bl.a. Sønderskoven indtil staten
overtog 1852. Fra 1864 og frem til genforeningen i 1920 var skoven ligesom resten af
Sønderjylland tysk.

I dag findes stadig resterne af Brudgomsalleen i den nordlige del af skoven. Alleen er resultatet af
en forordning fra 1737, der skulle rette op på skovenes dårlige tilstand. Efter forordningen skulle
enhver bondekarl som ville gifte sig plante 10 ege eller 15 bøge og de skulle sætte løv 3 gange før
giftemålet kunne indgås.

I skoven findes et stort antal gravhøje, tuegrave og skålsten - flest i den sydlige del.
Nord for Sdr. Landevej findes spor efter højryggede agre fra jernalderen.
Enkelte steder ses store firkantede granitsten, der er afdelingssten fra den tyske tid.
Som et forsøg på at genskabe en græsningsskov, afgræsses egebevoksningen i afd. 231b. Arealet
indgår dog ikke i naturskovsstrategien.
I terrænet i skovens sydvestligste hjørne ses spor efter et par skydebaner.

'����	��

Sønderskoven er på samme tid en produktiv løvskov og en bynær skov, der benyttes flittigt af
befolkningen. De rekreative hensyn i skovbehandlingen varetages fortsat, herunder den lange
overholdelse af enkelte, store træer. På hele arealet indgår publikumshensyn ved enhver
planlægning af arbejdet.
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I skoven findes en del bevoksninger som ikke er velegnede til den aktuelle jordbund, f.eks. rødgran
og bøg på fladgrundet jord. Ved afvikling af disse bevoksninger skiftes træart til bl.a. ask og eg.
Dræning af de stive, ofte fladgrundede jorder vil fortsat være nødvendigt for skovens vækst og
sundhedstilstand. Sitkagran i fugtige områder vil primært blive erstattet af ask.

Nåletræ (bl.a. rødgran, sitkagran, tsuga, ædelgran og lærk) anvendes som supplering i ikke-
fuldstændige løvtræforyngelser og som variation. Dette er til gavn for vildtet og for publikums
oplevelse af skoven. Se i øvrigt afsnittet "Anvendelse af nåletræ i løvskove".

Bøgen forynges naturligt. Om muligt forynges gamle egebevoksninger ved eget frøfald, men oftest
må egen plantes. Naturlig foryngelse er lettest at praktisere i skovens sydlige del, hvorimod den
tunge og vandlidende jord i skovens nordlige del gør naturlig foryngelse besværlig.

Bevoksningsalderen (omdriftsalderen) er ofte blevet  høj (~150 år) for bøg, som et forsøg på at
imødekomme publikums ønske om at bevare de gamle træer. Som følge heraf har flere kævler end
normalt haft rødkerne, hvilket betyder ringere kvalitet og lavere salgspris. I alle statsskove stilles nu
krav om bevarelse af 3-5 gamle træer pr. ha. til glæde for svampe og insekter, og også til glæde for
publikum. Dette vil afløse den høje alder for hele bevoksninger. En højere omdriftsalder
opretholdes i et bælte langs kysten.

I de kommende 15 år forynges 65 ha af skoven. Knap 13 ha bøg selvforynges, 45 ha nåletræ
afdrives og forynges overvejende med løvtræ, eller overgår til eng og mose. Den detaljerede
foryngelsesplan er vist i bilag  9.

�	��
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Løvfrøen, der ikke findes mange steder i landet, er velrepræsenteret i Sønderskoven. I 1989 blev der
gravet damme på de åbne arealer omkring Egetofte Naturskole for at understøtte den svage
løvfrøbestand. Bestanden omkring naturskolen er i dag en af de tætteste her i landet, og den breder
sig i området. Løvfrøen er blevet en naturlig del af driften, og indgår nu i mange dispositioner, når
det gælder pleje af vådområder.

Markerne omkring Egetofte er dels tidligere tjenestejord til skovridergården, og dels marker der
siden genforeningen har været forpagtet ud til lokale landmænd. Arealerne afgræsses fortsat, og der

søges skabt et mere og mere
overdrevslignende areal.
Den tidligere tjenestejord, Fredsmaj,
var tidligere dyrkbar i kraft af de
mange grøfter, der havde udløb i
Sønderborg Bugt gennem en sluse.
Slusen krævede hyppig
vedligeholdelse på grund af
tilsanding. Efter stormen i 1962, hvor
slusen blev tilsandet og lukket, blev
området opgivet som dyrkningseng,
hvorefter naturen fik lov til at forme
arealet. Det fremstår nu som et
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værdifuldt raste- og yngleområde for fugle.
Beskrivelse af de enkelte naturområder findes i bilag 5, side 19-24. På kortene i bilag 8 er  vist en
række områder, der i løbet af den kommende periode skal gøres vådere ved at mindske den
hidtidige dræning af en række blødbundsarealer i skoven.

A��
1�����
��������������	�
I skoven har Kongehuset jagtretten.

�	��*�
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Skovens sydlige del er meget benyttet af det rolige publikum. Den nordlige
del anvendes til øvelsesaktiviteter.
Det nuværende skovmiljø, der er en følge af skovens anvendelse til
træproduktion, skal bevares. Det giver skoven en høj rekreativ værdi at den
har karakter af produktionsskov, og det er ikke målet at bringe skoven ind i
en parkagtig udvikling.

Naturskolen er placeret omtrent midt i skoven, og benytter flittigt den
omkringliggende natur i undervisningen. Skolen betjener primært
folkeskoleelever fra Sønderborg Kommune, og er fuldt belagt. Naturskolen
er siden dens start i 1994 blevet udbygget med en jernaldergård og smedje.

Der er bygget et nyt ridecenter nord for skoven. Der kan derfor blive behov
for en efterfølgende justering af ridestierne.

Der er udgivet en vandretursfolder over Sønderskoven. Ved revision af
folderen skal den geologiske interesse, der knytter sig til
Klintinghovedområdet omtales. Informationstavle på stedet opsættes.

Ved naturskolen findes en gammel agernlade, som efter istandsættelse i kraft af sin centrale
beliggenhed vil være velegnet som udgangspunkt for en generel  formidling af Sønderskoven.

Opholdsarealet Cathrinelund er en god ramme for aktiviteter udendørs.

6����������	
Som følge af de planlagte foryngelser vil løvtræandelen stige fra 78% i 2001 til 88% i 2015.

Vedmasseforrådet i skoven vil
ikke ændre sig meget, men
forblive på det relativt høje niveau
som der er i skoven i dag, ca. 210
m3 pr ha skovbevokset areal.
Mængden af overstandere vil øges
fra godt 4.000 m3 til over 5.000
m3 i løbet af perioden 2001-2015.
Den årlige hugst forventes at
udgøre omkring 3.000 m3.
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Skov nr. 204 Kort nr.  5 Areal i alt 19 ha, heraf skovbevokset 18 ha

bøg 2 ha strandeng mv  ha
eg 8 ha eng, mose, sø  ha
alø 8 ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Sønderborg

nål  ha andet 1 ha

3���	��

Madeskov ligger nordøst for Sønderborg og afgrænses mod nord af Augustenborg Fjord. Mod syd
grænser skoven op til motortrafikvejen Sønderborg – Fynshav. Skoven gennemskæres af en vej fra
Madeskovvej til ejendommen øst for skoven. Omkring skoven ligger i øvrigt landbrugsarealer og en
campingplads. Skoven består udelukkende af løvtræ.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er ret fladt, og er ikke hævet meget over havets overflade. Vandafledningen er vanskelig. I
den vestlige del af skoven er jordbunden ret sandet.

9	����
�
*�
Arealet mellem vejen og engen under højspændingsledningen er udlagt til urørt skov. Et større areal
nord for engen er udlagt til stævningsskov.
Lindbæk er et § 3 beskyttet vandløb i den sydlige del af skoven.
Skoven ligger i regionplanmæssig sammenhæng i område af særlig landskabelig værdi.

'����	��

Madeskov er en udmærket vækstlokalitet. Skoven fremstår hist og her lidt forvildet.
Lystskovhensynene imødekommes ved at bevare de mest maleriske gamle ege og den gamle skov
langs kysten.
Foryngelsesaktiviteten er begrænset i de kommende 15 år, under ½ ha ask forynges med ask.

A��
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��������������	�
På grund af skovens beliggenhed op til en campingplads drives der ikke jagt i skoven.

�	��*�
����
I sommerhalvåret benyttes skoven en del af campingpladsens gæster. Der er
derfor et stisystem i skoven.

Madeskov overvejes udlagt til hundeskov, for at tilgodese behovet i nærheden af
Sønderborg. Alternativ placering undersøges.
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Skov nr. 205 Kort nr.  5 Areal i alt 106 ha, heraf skovbevokset 66 ha

bøg 29 ha strandeng mv 4 ha
eg 11 ha eng, mose, sø 1 ha
alø 26 ha overdrev, hede  ha

Beliggenhedskommune:
Sønderborg

nål ha andet 35 ha

3���	��

Skoven ligger yderst på halvøen Arnkil mellem Augustenborg Fjord og Alssund. Skoven er
bevokset med løvtræ, hvor den yngre del består af ask, ær og eg, og den ældre del af bøg. Nord for
skoven, yderst på Arnkilsøre, ligger et overdrevslignende sletteareal på ca. 30 ha.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er fladt, og grundvandet står højt. Jorden er ret lerholdig.

9	����
�
*�
Skoven ligger i regionplanmæssig sammenhæng i jordbrugsområde med naturinteresser og i et
værdifuldt kystlandskab.
Slettearealet blev fredet i 1924. Fredningens formål er at bevare området som græsningsareal.

Den østligste side af Arnkil Skov er udlagt til urørt skov.

6*�
*	���
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Der er nogle få gravhøje, tuegrave  og en skålsten i skoven, samt et anlæg af ukendt oprindelse
(måske rester fra feltbarakker).
På slettearealet findes en krigergrav, en skanse, og spor efter højryggede agre. Der er derudover en
del mindesten om Preussernes overgang til Als d. 29/6 1864.

'����	��

Arnkil Skov er en frodig ege- og askelokalitet. Der findes en del ret ringe selvforyngelse, der dog
overvejende er brugbar. Æren holdes væk fra de fugtige områder til fordel for ask. Ligeledes skal
bøgen holdes væk fra områder med høj grundvandsstand.

Skovens hovedtræart skal på længere blive ask med indblanding af bøg, og dertil en del
egebevoksninger. I perioden 2001-2015 selvforynges knap 4 ha bøg.

�	��
������
*	��	0��	
Overdrevet skal fortsat græsses med kreaturer. Et
par tidligere vandhuller på overdrevsarealet er
blevet oprenset og forbedret, så de tjener som
yngledamme for løvfrøen. For at være optimale
yngleområder er det vigtigt at der græsses ned til
dammene.



Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

79

A��
1�����
��������������	�
Kongehuset har jagtretten i skoven.

�	��*�
����
I det sydvestlige hjørne af overdrevsarealet er der indrettet en primitiv
overnatningsplads med adgang til toilet.

På overdrevsarealet er der etableret et stisystem, der hænger sammen
med stierne i skoven. Der er opsat kortborde og plancher der forklarer
om Preussernes overgang til Als.

Den østlige strand anvendes til badning i Augustenborg Fjord.

I tilknytning til stien er der indrettet en bålplads i skoven ud mod
Augustenborg Fjord.

Der findes en vandretursfolder for området. Folderen er udgivet i
samarbejde med Sønderborg og Sundeved Kommuner.
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Skov nr. 206 Kort nr.  5 Areal i alt 12 ha, heraf skovbevokset 12 ha

bøg 7 ha strandeng mv  ha
eg 2 ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål 3 ha stormfald 1 ha

Beliggenhedskommune:
Sønderborg

andet  ha

3���	��

Skoven ligger midt på den nordlige del af Arnkil-halvøen. Den består hovedsageligt af bøg og ask,
samt lidt eg og rødgran. Der er ingen synlige fortidsminder i skoven.
Skoven ligger i regionplanmæssig sammenhæng i jordbrugsområde med naturinteresser, i et
værdifuldt kystlandskab samt i område med særlige drikkevandsinteresser.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er fladt, og jorden er leret og grundvandsnær.

=0����������	��������	��
��
Skoven forynges i videst muligt omfang naturligt. Opvæksten af ask favoriseres. Nåletræet afløses
efterhånden af ask eller eg.

A��
1�����
��������������	�
Jagten er udlejet.

�	��*�
����
Skoven bruges sjældent af publikum, og der skønnes ikke at være  behov for friluftsfaciliteter.
Skoven er omtalt i den vandretursfolder, der er nævnt under Arnkil Skov.
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Skov nr. 207 Kort nr.  5 Areal i alt 6 ha, heraf skovbevokset 6 ha

bøg 3 ha strandeng mv  ha
eg  ha eng, mose, sø  ha
alø 3 ha overdrev, hede  ha
nål ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Sydals

andet  ha

3���	��

Skoven ligger lige sydøst for Mjang Dam på Als. Den er bevokset med bøg, ask og ær, samt en
smule nordmannsgran. I skoven findes en langdysse med 37 synlige randsten.

9	����
�
*�
Hele skoven er udlagt til urørt skov ifølge naturskovsstrategien.
Skoven ligger i jordbrugsområde med naturinteresser og i område med særlige drikkevands-
interesser.
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Jagten er udlejet.
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Skov nr. 208 Kort nr.  5 Areal i alt 13 ha, heraf skovbevokset 13 ha

bøg 6 ha strandeng mv  ha
eg 3 ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål 4 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Sydals

andet  ha

3���	��

Skoven ligger lige sydøst for Mjang Dam på Als. Den er bevokset med næste lige dele løv- og
nåletræ.
Skoven ligger i jordbrugsområde med naturinteresser og i område med særlige drikkevands-
interesser.

;������(������	�(*�����	����
Jordbunden består mest af leret muldjord. Der findes enkelte lavbundsarealer.

9	����
�
*�
En gammel bøgebevoksning i skovens nordvestlige hjørne er udlagt til urørt skov.

'����	��

Kvaliteten af skovens ær er over middel, men bøg og ask vil fortsat være de primære træarter med
ær som indblanding. Nåletræet bliver i løbet af de kommende 15 år i takt med
bevoksningsopløsningen  afløst af løvskov, eg og ask. Løvtræprocenten vil være 100 i år 2015.
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Jagten er udlejet.
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Skov nr. 209 Kort nr.  5 Areal i alt 5 ha, heraf skovbevokset 5 ha

bøg  ha strandeng mv  ha
eg  ha eng, mose, sø  ha
alø 5 ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Sønderborg

andet  ha

3���	��

Skoven ligger midt på Kær-halvøen nord for Sønderborg. Den er bevokset med ær og ask, samt et
par holme af nåletræ.
Skoven ligger i regionplanmæssig sammenhæng i jordbrugsområde med naturinteresser, i et
værdifuldt kystlandskab samt i område med særlige drikkevandsinteresser.

9	����
�
*�
Hele skoven er udlagt til urørt skov i medfør af naturskovsstrategien.

6*�
*	���
�	��
Som en hel del andre arealer på Kær-halvøen, har også skoven tidligere tilhørt gården Rønhave.
Lige uden for skovens nordkant ligger en krigergrav. En sti fører gennem skoven til graven.

'����	��

Ingen, da hele skoven er udlagt til urørt skov.
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Jagten er udlejet.
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Skov nr. 211 Kort nr.  4 Areal i alt 4 ha, heraf skovbevokset 0 ha

bøg  ha strandeng mv 4 ha
eg  ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Sydals

andet  ha

3���	��

Arealet ligger på sydkysten af Kegnæs, lige bag et dige, der beskytter den bagved liggende Hartsø
mod havets indtrængning. Distriktet er partshaver i diget via Hartsø Digelag. En stor del af arealet
er strandeng.

;������(������	�(*�����	����
Hartsø Strand ligger på et marint forland, der er dannet siden stenalderen. Det er et eksempel på en
udligningskyst, hvor kystprocesserne har afsnøret en lille fjord, som derefter er blevet til
ferskvandssøen Hartsø. Jordbunden er sandet.
I regionplanmæssig sammenhæng ligger området i et værdifuldt kystlandskab og i turistområde.

�	��
������	0��

Arealet er et opholds- og dagcamperingsareal, og skønnes ikke at kræve yderligere indretning. Dele
af arealet er under tilgroning, og dette kan fortsætte under passende pleje af bevoksningerne.
Fyrrebevoksninger afløses af spredt, naturlig opvækst.

�	��*�
����
På arealet findes en p-plads.
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Skov nr. 213 Kort nr.  6 Areal i alt 198 ha, heraf skovbevokset 1 ha

bøg  ha strandeng mv 1 ha
eg  ha eng, mose, sø 2 ha
alø 1 ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Sønderborg

andet 194 ha

3���	��

Arealet omfatter økologiske landbrugsarealer på Dybbøl Banke, samt skanser og stier i
Dybbølområdet. Dertil kommer en del af gendarmstien langs Vemmingbund, Viemosen samt
bakken Avnbjerg nordvest for Viemosen.

Efter nedlæggelsen af fredningsplanudvalget i 1978 overtog Miljøministeriet skanserne, og driften
af disse blev overtaget fra Sønderjyllands Amt i 1986. Siden er der blevet tilkøbt arealer, så området
i dag udgør i alt 198 ha.

Det nuværende landbrugsareal drives
økologisk. En del af arealerne henligger
som græs uden omlægning.

Der er flere aktører i det historiske område:
Dybbøl Mølle, Historiecenter Dybbøl
Banke, Skov og Naturstyrelsen samt en del
private lodsejere. Et tæt samarbejde mellem
aktørerne i området samt kommune og amt
er nødvendigt for at få en sammenhæng i
formidlingen af området, og dermed give
publikum de bedste muligheder for et
udbytterigt besøg på Dybbøl.

;������(������	�(*�����	����
Området ligger på  et højdedrag, der rejser sig godt 60 m.o.h. fra Sønderborg Bugt og
Vemmingbund. Jordbunden består overvejende af leret muld og enkelte områder med stift, gult ler.
Området ligger i den nordøstlige del af det nationale geologiske interesseområde nr. 112 som udgør
et randmorænelandskab med foranliggende smeltevandsdale og issøbassiner. Desuden indgår
Dybbøl i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 3 som omfatter
inderlavning med oppressede randbakker.

9	����
�
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Området er fredet ved Overfredningsnævnskendelse fra  1987. Fredningen har til formål at sikre
udsigten til vandet, og at hindre bebyggelse eller terrænændringer i området.
Området ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et værdifuldt kystlandskab, den kystnære del
endvidere i jordbrugsområde med naturinteresser.
På skrænterne mod kysten findes en tæt kratbevoksning, der er udpeget til urørt skov.
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På Dybbøl Banke og på Als foregik i 1864 de seneste egentlige krigshandlinger på dansk grund.
Kampene mellem den preussiske og den danske hær krævede store tab af menneskeliv. Fællesgrave
og mindesten præger landskabet.

Skanserne på Dybbøl er dels resterne af et dansk fæstningsanlæg fra før 1864, og dels resterne af
de preussiske skanser der efter krigen blev anlagt som en del af befæstningen af Sønderborg. Det er
således primært rester af de preussiske skanser der kan ses i terrænet i dag, men for at markere
ildlinien af de danske skanser er der lavet en markering med hvide sten. Kort efter genforeningen i
1920 blev skanserne, efter en landsindsamling, overdraget til den danske stat som folkegave.

Dybbøl Banke var et militærstrategisk velegnet højdedrag, idet der fra banken er en god udsigt over
det omkringliggende landskab.

Mange steder i Dybbøl Banke-området ses krigergrave og mindesten over de faldne. I dag hjælper
frivillige med til at vedligeholde de mange grave og mindesten.

Slaget på Dybbøl mindes på Dybbøl-dagen d. 18. april.

9	����	��

�	������
Landbrugsarealerne drives økologisk. Der udarbejdes årligt en almindelig markplan, og der lægges
vægt på fremavl og markforsøg. De store græsarealer afgræsses med kreaturer tilhørende omegnens
økologiske landmænd. Distriktet har en del arbejde med vedligehold af hegn, vandforsyning og
opsyn med kreaturerne. Distriktet står selv for renholdelsen af markerne i vækstsæsonen, mens
pløjning, såning og høst udbydes til maskinstationer.

Sigtet med den økologiske drift er at størstedelen anvendes til afgræsning. Ca. 90 ha skal anvendes
til afgræsning og ca. 40 ha skal drives med planteavl. I tiden indtil 2006 er distriktet bundet af
reglerne for økologisk drift, som betyder at min. 50% af arealerne skal være planteavl. På disse
arealer lægger distriktet vægt på fremavl og forsøg.

Viemosen bevares som lysåben mose. De øvrige naturarealer i området er omtalt i bilag 5, side 27-
28.

��	���������
���
For at hindre tilgroning, og for at fremhæve konturerne på skanserne, græsses disse med får. Det
tilstræbes at alle skanser med tiden bliver græsset på denne måde, da fåregræsning er mest skånsom
mod terrænet i skanserne, og da får ikke virker afskrækkende på publikum.
Stisystemet på Dybbøl forbinder skanserne, og har forbindelse til Gendarmstien ved kysten. En
vandretur på stierne giver en god oplevelse af Dybbøl-området. Det er nødvendigt at foretage
græsslåning på stierne.
I formidlingsplanen (se nedenfor) for de statslige arealer på Dybbøl Banke findes retningslinjer for
drift og administration af flere andre forhold i området.
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Distriktet driver begrænset jagt i området. Udleje af jagten er ikke hensigtsmæssig på grund af
bynærheden og det store publikumsbesøg.

�	��*�
����
Dybbøl-området har stor betydning som turistmål og som nærrekreativt område for borgerne i

Sønderborg og omegn. Det anslås at området besøges at ca. 100.000
mennesker årligt.

Området er forsynet med et stinet der forbinder de forskellige
seværdigheder, og som giver mulighed for fine naturoplevelser. Der er
opstillet en informationspavillon som giver et hurtigt overblik over
historie og landskab, og der informeres desuden mere detaljeret ved de
forskellige skanser. Den endelige plan for skiltningen er ikke fuldt
gennemført.

Historie, kulturmiljø og natur på Dybbøl Banke søges formidlet mest
hensigsmæssigt, og der er derfor udarbejdet en formidlingsplan for de
statslige arealer på Dybbøl. Planen indeholder en række retningslinjer
vedrørende forhold som f.eks. landskabspleje, informationstavler,
vandretursfoldere og naturvejledning. Mellem de forskellige
institutioner i området sker der løbende et samarbejde om disse forhold.

Der er udgivet en vandretursfolder for Dybbøl.

Ved Gendarmstien ligger en primitiv overnatningsplads med borde,
bænke og bålsted.
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Skov nr. 214 Kort nr.  5 Areal i alt 3 ha, heraf skovbevokset 0 ha

bøg  ha strandeng mv  ha
eg  ha eng, mose, sø 3 ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Sundeved

andet  ha

3���	��

Nydam Mose ligger 1,5 km. nordvest for Vester Sottrup på Sundeved. En del af mosen samt
Nydamhuset er i statens eje.

;������(������	�(*�����	����
Mosen ligger i den ene af to tunneldale, der er grundlaget for udpegningen hos Sønderjyllands Amt
som geologisk interesseområde nr. 8: Tunneldale under Lillebæltsgletscheren. I det meste af
lavningen findes nu eng eller mose, samt en sø helt ude ved Als Sund.

9	����
�
*�
Mosen er fredet  ved fredningsnævnet i 1992 på grund af de mange oldsager der endnu ligger deri.
Mosen ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et værdifuldt landskab og jordbrugsområde med
naturinteresser.

6*�
*	���
�	��
Nydam Mose er en offermose som rummer mange oldsager fra store våbenofringer i jernalderen.
Der er fundet i alt tre både, store mængder våben og flere andre genstande. Der befinder sig stadig
en mængde oldsager i mosen, men bevaringsforholdene er ikke optimale. En arbejdsgruppe under
Nationalmuseet har lavet en statusrapport om bevaringsforholdene i Nydam Mose, hvori der peges
på at padderokker er et akut problem, da rødderne gennemborer trædelene. Der ønskes også sikret
en øget tørvedannelse ved hævning af vandstanden.

9	����	��

Nogle af moselodderne græsses med kvæg. Der igangsættes et projekt til bekæmpelse af
padderokker, idet der på forsøgsbasis udlægges fiberdug og foretages slåning. Endvidere indgår
planer om opkøb af arealer og vandstandshævning i et større naturforvaltningsprojekt.

A��
1�����
��������������	�
Der drives ikke jagt i området.

�	��*�
����
Nydamselskabet lejer Nydamhuset hvor der er opholdsmulighed for forskere, og det rummer
endvidere udstillingsmateriale. Nydamselskabet har endvidere opstillet to informationshuse som
skal indeholde beskrivelse af projekter og aktuelle aktiviteter. Nydamstien passerer området og
fortsætter til Sandbjerg og langs Als Sund til Sottrupskov.
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Skov nr. 308 Kort nr.  7 Areal i alt 44 ha, heraf skovbevokset 43 ha

bøg 31 ha strandeng mv  ha
eg 3 ha eng, mose, sø  ha
alø 5 ha overdrev, hede  ha
nål 4 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Sundeved

andet 1 ha

3���	��

Avnbøl Sned ligger midt på Sundeved, 1,5 km vest for Ullerup. Skoven er hovedsageligt bevokset
med bøg, men også lidt eg, ask og ær. Centralt i skoven ligger en mellemaldrende
rødgranbevoksning på knapt 4 ha.
Skoven  ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et område med særlige drikkevandsinteresser og
i et område af særlig landskabelig værdi.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er bølget, og der er flere fugtige lavninger. Mange steder findes stiv lerjord.

6*�
*	���
�	��
Der findes to gravhøje og en langdysse i skoven.

'����	��

Avnbøl Sned er en god løvskovslokalitet, og træproduktion er det væsentligste formål med skovens
drift. Naturforyngelsen - særligt af bøg - er godt i gang. På længere sigt bør skovens nåletræsandel
hovedsageligt udgøres af spredte grupper af nål, der f.eks. indbringes i ukomplette foryngelser af
løvtræ.
Birkemosen gøres fugtigere ved at lukke grøfterne.

A��
1�����
��������������	�
Jagten er udlejet.

�	��*�
����
Skoven ligger i et tyndtbefolket område, og der er ikke behov for særlige indretninger for
friluftslivet.
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Skov nr. 309 Kort nr.  7 Areal i alt 14 ha, heraf skovbevokset 13 ha

bøg 6 ha strandeng mv  ha
eg 7 ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Broager

andet 1 ha

3���	��

Bøffelkobbel ligger mellem Nybøl Nor og Vemmingbund. Den ene halvdel af skoven er bevokset
med mellemaldrende ær, der blev selvsået efter stormen i 1967. Den anden halvdel består af yngre
bøg med overstandere.
Skoven ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et område af særlig landskabelig værdi.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet i det meste af området er fladt, mens det i den sydlige del skråner mod syd. Skoven ligger
i nationalt geologisk interesseområde nr. 112.

6*�
*	���
�	��
Der ligger et par gravhøje i skoven.
Bøffelkobbel ligger på grænsen til Dybbølområdet. I skoven fandtes en lejr under krigen i 1864.
Der har indtil 1999 ligget to rekonstruktioner af feltbarakker i den nordlige del af skoven.

'����	��

I skoven skal fortsat produceres kvalitetstræ af løv. Bevoksningsplejen bliver den væsentligste
opgave i den kommende periode, med borthugst af de dårligst formede træer af både ær og bøg.

�	��
������
*	��	0��	
Den lille slette nord for skoven afgræsses fortsat med kreaturer.

A��
1�����
��������������	�
Kongehuset har jagtretten i skoven.

�	��*�
����
På grund af skovens placering tæt på Gendarmstien, samt dens forbindelse til krigen i 1864, er det
under overvejelse om der er behov for en primitiv overnatningsplads.



Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

91

$�$� '����(-��'���
Skov nr. 310 Kort nr.  7 Areal i alt 87 ha, heraf skovbevokset 67 ha

bøg 11 ha strandeng mv  1 ha
eg 36 ha eng, mose, sø  4 ha
alø 16 ha overdrev, hede  ha
nål 4 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Broager

andet  15 ha

3���	��

Skoven ligger umiddelbart op til Egernsund by, og grænser mod nord op til Nybøl Nor. Den er
bevokset med eg og ask, samt med en smule bøg og nåletræ. Omkring 40 ha. af skoven består af
unge kulturer, der er anlagt ved et skovrejsningsprojekt først i 90-erne.
Mellem den gamle og den nye skov ligger et slette- og engområde, der græsses af kreaturer.
Nordvest for den gamle skov ligger ligeledes et afgræsset overdrev.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er fladt, og jordbunden består overvejende af stiv teglværksler, der er meget dårligt
gennemtrængeligt for vand. Grøfternes effekt er begrænset til afledning af overfladevand.
Den nye del af skoven ligger på arealer hvor teglværkerne har gravet ler.
Skoven ligger i nationalt geologisk interesseområde nr. 112 Vemmingbund- Nybøl Nor. Desuden
tilhører skoven det af Sønderjyllands Amt udpegede  geologiske interesseområde nr. 3 med
Egernsund issøsystemet.

9	����
�
*�
I den gamle del af skoven findes ligger et forsøg i Træartsserien 1964-65 (FSL-forsøg nr. 1012) der
skal belyse forskellige nåletræers vækst på stiv lerjord.
Der findes seks mindre arealer med urørt skov.
I regionplansammenhæng ligger skoven i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og i et
område af særlig landskabelig værdi.

6*�
*	���
�	��
Terrænet på engene omkring skoven bærer præg af lergravning. På engen syd for den gamle skov
ses rester af et kleinbahnspor.

'����	��

På grund af jordbundsforholdene bør skoven fortsat være domineret af eg og ask.
Langs kysten opretholdes den gamle bøgeskov længst muligt. Kulturplanen, som omfatter mindre
foryngelser af ask og rødgran er gengivet i detaljer i bilag 9.

�	��
������
*	��	0��	
Græsarealerne nordvest og syd for den gamle del af skoven varierer fra våd eng til et relativt tørt
overdrev. Alle dele afgræsses fortsat med kreaturer. I enkelte af de lavtliggende partier på
græsarealerne etableres små vandhuller, blandt andet med for at forbedre vilkårene for områdets
padder.
Naturarealerne er beskrevet i bilag 5 side 30-31.
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Jagten er udlejet.

�	��*�
����
Skodsbøl skov ligger tæt på både Egernsund, Gråsten og Broager, og har en attraktiv beliggenhed
ud til Nybøl Nor.

Med tiden anlægges stier gennem de nytilplantede arealer.

Ved at fokusere lidt mere på Skodsbøl Skov som rekreativ skov, kan noget af publikumspresset fra
Gråsten Skovene formentligt flyttes til Skodsbøl.

Distriktet har i 2001 indviet et publikumsareal og en primitiv overnatningsplads lige ud til Nybøl
Nor. Til forskel fra andre publikumsarealer på distriktet er det her tilladt at køre ind til arealet med
motorkøretøj.
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Skov nr. 311 Kort nr.  7 Areal i alt 30 ha, heraf skovbevokset 30 ha

bøg 10 ha strandeng mv  ha
eg 4 ha eng, mose, sø  ha
alø 12 ha overdrev, hede  ha
nål 4 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Broager

andet  ha

3���	��

Skelde Folekobbel ligger østligt på Broagerland, lige nordvest for skoven Skelde Kobbelskov. I
Skelde Folekobbel er en frodig løvskov, der domineres af træarterne bøg og ær, men der findes også
bevoksninger af eg, ask og gran. Østligt i skoven ligger et større, fugtigt område med rødel.

;������(������	�(*�����	����
Jordbunden består af leret muldjord. Terrænet er jævnt.
Skoven ligger i nationalt geologisk interesseområde nr. 112 Vemmingbund- Nybøl Nor. Desuden
tilhører skoven det af Sønderjyllands Amt udpegede  geologiske interesseområde nr. 3 med
Egernsund issøsystemet.

9	����
�
*�
Skoven ligget i regionplanmæssig sammenhæng i et værdifuldt kystlandskab.
Lavbundsarealet med el i den østlige ende af skoven er udlagt til urørt skov.

'����	��

Det tungest vejende hensyn i skovdriften vil også fremover være produktion af kvalitetstræ af løv.
Bevoksningerne med nåletræ afløses efterhånden af løvtræ, der på længere sigt kan forynge sig selv,
d.v.s. bøg og ask. Foryngelsesplanen findes i bilag 9. I løbet af perioden øges løvtræandelen fra
89% til 97%.

A��
1�����
��������������	�
Jagtretten tilhører Kongehuset.

�	��*�
����
Skoven ligger tæt på en campingplads, men benyttes dog ikke meget af campisterne, der formentligt
opholder sig ved kysten i stedet.
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Skov nr. 312 Kort nr.  7 Areal i alt 73 ha, heraf skovbevokset 67 ha

bøg 44 ha strandeng mv  2 ha
eg 4 ha eng, mose, sø  ha
alø 15 ha overdrev, hede  ha
nål 4 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Broager

andet   4 ha

Generelt
Skelde Kobbelskov ligger på det østligste Broagerland, og har en markant placering helt ud til
Sønderborg Bugt. Kobbelskov er en frodig løvskov, der helt overvejende består af bøg og ær.
Aldersfordelingen er skæv med overvægt af ældre bevoksninger. Foryngelser siden 1967 stormen er
sparsomt forekommende.
I det nordøstlige hjørne af skoven ligger en stor spejderplads.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er fladt, og jordbunden består af leret muld.

9	����
�
*�
Et mindre moseområde i afd. 320 er udlagt til urørt skov.
Skoven ligget i regionplanmæssig sammenhæng i et værdifuldt kystlandskab og i jordbrugsområde
med naturinteresser.

6*�
*	���
�	��
Der er flere gravhøje, lang- og runddysser i  skoven, samt en tuegrav.

'����	��

Skovens løvtræandel udbygges løbende, idet flere nåletræsbevoksninger afløses af bøg og ask i den
kommende driftsplanperiode. Bøg og ask selvforynger sig villigt i Kobbelskov, og dette forventes at
ske i flere bevoksninger i nærmeste fremtid. Foryngelsesplanen, som omfatter 14 ha er vist i bilag 9.
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Jagtretten tilhører Kongehuset.

�	��*�
����
Til skoven er tilknyttet en stor spejderplads, der er meget besøgt.

Der er en primitiv overnatningsplads i skoven. Pladsen har en smuk placering ud til Sønderborg
Bugt.

6����������	
Løvtræandelen øges i periodens løb
fra 94% til 98%. Masseniveauet
bevares højt i perioden, omkring
280 m3 pr ha. Det skyldes dels den
aktuelle aldersklassefordeling, dels
den udstrakte brug af selv-
/naturforyngelser med relativt lang
afviklingstid for de gamle
bevoksninger, som medfører
opbygning af en overstandermasse
på ca. 2.500 m3 ved periodens
udløb i 2015. Hugsten forventes at
udgøre omkring 600 m3 om året.
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Skov nr. 313 Kort nr.  7 Areal i alt 1 ha, heraf skovbevokset 0 ha

bøg  ha strandeng mv  ha
eg  ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Broager

andet 1 ha

3���	��

Arealet ligger op til Iller Strandvej, og ud mod Flensborg Fjord. Det består af en tidligere grusgrav,
der nu delvist er krat- og skovbevokset. Arealet er overtaget fra det tidligere Fredningsplanudvalg.
Arealet ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede  geologiske interesseområde nr. 3 med
Egernsund issøsystemet.
Arealet ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et værdifuldt kystlandskab.
Arealet anvendes som publikumsareal.

6*�
*	���
�	��
Grus- og sandgravningen er sket i forbindelse med teglværksdriften i området. Den såkaldte
Teglværkssti går forbi øverst på arealet. Områdets teglværksdrift formidles fra det nærliggende
Cathrinesminde Teglværksmuseum.

9	����	��

Et mindre græsareal på toppen af arealet bortforpagtes fortsat til afgræsning eller slåning.

Distriktet slår græsset på publikumsarealerne nedenfor skrænten.

�	��*�
����
Arealet er indrettet med bålplads samt borde og bænke. Pladsen er delt, idet der er mulighed for
parkering på den ene halvdel, mens den anden halvdel holdes fri for motorkørsel.

Teglværksstien går igennem arealet på toppen af skrænten.
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Skov nr. 301 Kort nr.  8 Areal i alt 145 ha, heraf skovbevokset 132 ha

bøg  80 ha strandeng mv  ha
eg  29 ha eng, mose, sø 3 ha
alø 10 ha overdrev, hede  ha
nål 13 ha stormfald 2 ha

Beliggenhedskommune:
Gråsten

andet 8 ha

3���	��

Roden skov støder op til den nordvestlige udkant af Gråsten. I den østlige ende af skoven, der
grænser direkte op til slotshaven og byen, ligger Gråsten Statsskovdistrikts distriktskontor. Der er
ingen adgang direkte fra byen til Roden Skov, idet den meget befærdede Felstedvej og Gråsten

Slots slotshave virker som
adskillelse mellem byen og
skoven. Mod sydvest afgrænses
skoven af Felstedvej og mod
vest af Bovrupvej.

Skoven er primært en løvskov
domineret af bøg, eg og ask.
Skoven har en høj
vedproduktion og gode
betingelser for selvforyngelse.
Hensynet til vedproduktion og
opretholdelse af mulighederne
for frøsamling vil fortsat blive
prioriteret højt.

Skoven er kendetegnet ved ”Alléen”, der
starter i den østlige ende ved Felstedvej og
slutter i den vestlige ende ved højdedraget
”Tyrkiske Telt”.

Roden Skov er ikke meget besøgt af
gående, hvilket formentlig skyldes
manglende parkeringsmuligheder i
umiddelbar tilknytning til skoven.

Dyrmoseengen (billedet) er skovens eneste,
ikke træbevoksede areal.
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Jordbunden består af ler og grusmoræne aflejret under den sidste istid. Terrænet stiger jævnt fra den
østlige ende mod nordvest. De mange flade morænepartier, der for størstedelens vedkommende er
meget lerholdige, gennemskæres af flere dybe skovbække. Enkelte steder findes flade sænkninger
med blødbund og tørvedannelse. Den største sænkning er Roden Sø. Ved opstemning af en af de to
større skovbække er der i skovens sydøstlige hjørne etableret en sø – Gåsedam.

6*�
*	���
�	��
I skoven findes Voldstedet ”Galgebakken”, samt syv
rundhøje og en langhøj. I Middelalderen har
Galgebakken (billedet til venstre) formentligt båret et
lille udsigtstårn.

I Roden Skov står en jagtmindesten for Hertug Ernst
Günther.
Nordvest i skoven, for enden af Alléen, ligger
”Tyrkiske Telt”. Det fortælles om Hertug Ernst
Günther, at han i Tyrkiske Telt holdt stævnemøder med
sin elskerinde. Alléen gav mulighed for at opdage
uønskede gæster i tide.

9	����
�
*�
Roden skov er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 68 og er i regionplanmæssig sammenhæng
beliggende i naturområde, turistområde og i et område med særlig landskabelig værdi.

Roden sø med omgivelser og området omkring Gåsedam og Spejldam er udpeget til urørt skov.
Dele af Hesselholm er udlagt som græsningsskov og som forsøg med skovgræsning.

Skoven har hidtil været udpeget til B-skov, hvor der ikke gives tilladelse til organiserede aktiviteter.
Roden Skov åbnes nu for flere aktivitetsmuligheder, idet B-skovsstatus ophæves.

'����	��

I Roden Skov er der i flere områder optimale betingelser for dyrkning af eg, bøg eller ask. En række
af bøgebevoksningerne indgår i Gråsten Skovenes kårede bevoksninger, hvor der samles bog i
oldenår. I disse områder fjernes den naturlige foryngelse med det formål at etablere egnede steder
for frøsamling. I frøbevoksningerne kan gode frøtræer eventuelt bevares selvom det går ud over
vedkvaliteten.

Der findes en del nåletræsbevoksninger i skoven. En række af disse er plantet i fugtige områder
hvor ask og el vil være at foretrække. Forkert placerede  nåletræsbevoksninger vil gradvist
forsvinde, hvorimod holme af nåletræ vil blive indplantet på steder, hvor selvforyngelsen af bøg
ikke vil lykkes. Et fortsat indslag af nåletræ er ønskeligt, til sikring af variation i skoven og til skjul
for vildtet.

Skoven søges forynget ved selvforyngelse i bøg og ask. På den stivere jord vil egen blive indplantet.
I alt forynges ca. 40 ha i løbet af perioden indtil 2015. Den detaljerede foryngelsesplan fremgår af
bilag 9.
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De nye bevoksninger vil i videst muligt omfang blive plantet uden at der sættes  hegn omkring. Det
kan dog blive nødvendigt at hegne eller at anvende en eller anden form for vildtafværgning, da
området har en høj råvildtbestand.

�	��
������
*	��	0��	
Roden sø og den omgivende bevoksning indgår i Naturskovsstrategien som urørt skov. På længere
sigt vil det være hensigtsmæssigt at udvide området med arealer der drives mere naturnært. Der
tænkes her på en større del af afdeling 3011 op mod Bovrupvej. Ved en flytning af stien i
vestkanten af vådområdet, enten mod øst eller mod vest, vil vandstanden i Roden Sø kunne hæves
til sit tidligere niveau. Skovdriften omkring søen vil få et mere naturnært tilsnit og blive tilpasset de
udlagte naturarealer, således at de optræder som en mere naturlig helhed.

De to græsningsarealer, Dyrmoseeng og græsarealet ved Egene, afgræsses fortsat med kreaturer.

Den østlige del af Hesselholm henligger med skovgræsning. Der vil blive udtyndet i bevoksningen,
så der kommer rigeligt lys til skovbunden. Det vil give den nødvendige plads og varierede
bundflora der gør, at kreaturerne vil være mere tilbøjelige til at søge ind i området for at græsse.

Ud over Roden Sø findes den opstemte sø Gåsedam østligst i skoven. Der findes desuden ganske få
småvandhuller. En del udgrøftede småvandhuller vil blive ført tilbage til oprindelig tilstand. Der
gennemføres for tiden et projekt om retablering af mere naturlige vandforhold i Gråsten Skovene.
Omfanget heraf i Roden Skov fremgår af kort i bilag 8. I bilag 5 side 33 –34 er de enkelte
naturområderne beskrevet.

A��
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��������������	�
Kongehuset har jagtretten i Roden Skov.

Gåsedam indgår i karpedriften.

�	��*�
����
Skoven bærer ikke præg af at være bynær, da den som nævnt er afskåret fra Gråsten af Felstedvej
og slotshaven.

Der etableres eller udbygges småparkeringer ved Nørreled og Gammel Åbenrå Led. P-pladsen ved
Kujborgled er meget besøgt, især som frokostrasteplads for forbikørende. Det samme gælder p-
pladsen ved Felstedvej, der dog i højere grad benyttes af lastbiler. P-pladsen ved Felstedvej skal
gives et mere tiltalende udseende, og det overvejes om det derfra er muligt at etablere en stiadgang
ind i skoven.

Roden Skov bruges i stor udstrækning til organiseret ridning fra Gråsten Rideskole. Der arbejdes
med mulighederne for at etablere en egentlig ridesti gennem skoven.
For Gråstenskovene er udgivet en vandretursfolder.
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6����������	
Kulturplanen medfører, at der sker en øgning af løvtræarealet, hvis andel af det skovbevoksede
areal stiger fra 90% til  96%. Der skabes derudover knap 2 ha mosearealer, og stormfaldsarealerne

bliver til skov igen.
Masseniveauet holder sig stort
set uændret på et højt niveau,
over 230 m3 pr ha. Som følge af
de relativt omfattende
selvforyngelser øges
overstandermassen fra knap 400
m3 til over 3.000 m3 i løbet af
perioden. Hugsten er beregnet til
at udgøre godt 1.000 m3 om året.
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Skov nr. 302 Kort nr.  8 Areal i alt 4 ha, heraf skovbevokset 2 ha

bøg  ha strandeng mv  ha
eg 2 ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Gråsten

andet 2 ha

3���	��

Adsbøl Dam ligger nordøst for Gråsten, og lige øst for Gråsten Landbrugsskole. Området har form
som en slugt, hvis siden skråner ned mod Fiskbækken i bunden af slugten.
Området ligger i regionplanmæssig sammenhæng i et område af særlig landskabelig værdi.
Området er åbent, da det drives som græsningsskov. Adsbøl Dam er spredt bevokset med gamle og
mellemaldrende egetræer.

I driften af Adsbøl Dam er hensynet til naturbeskyttelsen det vigtigste.

6*�
*	���
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I 1920-30 blev der anlagt karpedamme i Adsbøl Dam. Stemværkerne er senere blevet sprunget væk,
men der findes stadig rester af de stemværker, der stemmede Fiskbækken op til brug for
karpedriften.

9	����
�
*�
Adsbøl Dam er udlagt til græsningsskov i henhold til naturskovsstrategien.

'����	��

I Adsbøl Dam træder den egentlige skovdrift i baggrunden, da formålet med arealet er at
vedligeholde en lysåben græsningsskov. De gamle ege overholdes længst muligt. Arealet med
mellemaldrende ege drives med henblik på senere at overtage de gamle eges plads.

�	��
������
*	��	0��	
Området drives fortsat som græsningsskov med kreaturgræsning.

A��
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��������������	�
I Adsbøl dam har Kongehuset jagtretten. Distriktet driver kun begrænset jagt i området.

�	��*�
����
Adsbøl Dam ligger lige op ad Adsbøl, og ca. 1,5 km. fra Gråsten. Arealet ligger forholdsvist
afsides. Jernbanen går lige øst om Adsbøl Dam, med da overgangen blev lukket blev
adgangsforholdene til området væsentligt forringet.

Adsbøl Dam indgår i en vandretursfolder i serien "Spor i Landskabet". Folderen er udarbejdet i
samarbejde med Gråsten Landbrugsskole.
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Skov nr. 303 Sø- og Lystskovarealerne
Skov nr 305 Dyrehaven

Kort nr. 8 Areal i alt 190 ha, heraf skovbevokset 116 ha

bøg 70 ha strandeng mv  ha
eg 19 ha eng, mose, sø 47 ha
alø 11 ha overdrev, hede  ha
nål 16 ha stormfald 4 ha

Beliggenhedskommune:
Gråsten

andet 23 ha

3���	��

Sø- og Lystskovsarealerne ligger helt op til Gråsten, og er for nogle deles vedkommende helt
omgivet af bymæssig bebyggelse. De mange søer med rørskov, samt den åbne Slotssø op mod
Gråsten Slot er karakteristisk for området. Mellem Roden Skov og Dyrehaven ligger Hjertehøj,
omgivet af et stort græsareal.

Dyrehaven ligger lige vest for det centrale Gråsten, og er derfor et meget besøgt skovområde.
Terrænet er særdeles kuperet, hvilket er meget tydeligt omkring Hingstbjerg. Alfsbæk og
Hejremosebæk skærer gennem det kuperede terræn, og løber stedvist i dybe slugter.

De egentligt skovbevoksede områder er domineret af bøg, men i de fugtigere områder ses ege på de
høje partier og el og pil på de
lavere. I Dyrehaven findes
flere nåletræsbevoksninger,
samt en del områder med ask.
Aldersfordelingen er rimelig
jævn, bortset fra omfattende
foryngelser der stammer fra
genetablering af skoven efter
stormen i 1967. Det er
endvidere værd at notere, at
anvendelsen af nåletræer som
hovedtræart er ophørt for op
mod 20 år siden.

;������(������	�(*�����	����
Terrænet er skabt af isen i de sidste istider. De kraftige morænedannelser er under isens smeltning
gennemskåret af afstrømmende vand. Der er derved skabt nogle stejle bakker som eksempelvis
Hingstbjerg.

Østersøen, Slotssøen, Store Dam og Kujborg Dam har tidligere været en del af Nybøl Nor.
Aflejringer, opfyldninger og sluseanlæg har sammen med den kraftige tilgroning afsnøret søerne fra
noret.
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Hele Hjertehøjmarken er fredet og skal for størstedelens vedkommende henligge i vedvarende græs.
Gangstien over marken skal holdes åben. Den vedligeholdes af distriktet.

Sammen med de omkringliggende skove er Dyrehaven udpeget til EF-habitatområde til beskyttelse
af naturtypen "Bøgeskov med Skovmærke". Habitatområdet indgår også i det større,
omkringliggende EF-fuglebeskyttelsesområde, der tillige omfatter Nybøl Nor og en del af
Flensborg Fjord.

I regionplanmæssig sammenhæng er skovene beliggende i et naturområde, turistområde og i et
område af særlig landskabelig værdi.

I Dyrehaven er området mellem Egevej/Herlesvej og Hjertehøjmarken udlagt som urørt skov og
plukhugstskov i henhold til naturskovstrategien. Der er i dette område gjort en stor indsats for at
lukke alle afvandingsgrøfter. Desuden er et område ved Hejremosen udlagt som urørt skov. Dér
vokser blandet andet den fredede Kæmpestar.

Hele Dyrehaven, eller dele af den, udpeges til B-skov. Denne status overtages fra Roden Skov.

6*�
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Der knytter sig megen kulturhistorie til dette område. I 1200-tallet huserede en sørøver ved navn
Alf i området. På det tidspunkt var det formentligt stadig muligt at sejle helt ind i Slotssøen med
fladbundede skibe. Sagnet om Alf støtter sig på geografiske navne som Alfs Grav, Alfs Hule og
Alfs Kilde.

Senere opføres Gråsten Slot, og dets ejere sætter på forskellig måde sit præg på området.
Karpedambruget og de opstemmede damme opstår, og der bygges et lysthus på Hjertehøj.

Der har formodentlig været karpedrift i søerne ved Gråsten Slot siden år 1700. Indtægter fra
karpedrift nævnes i 1725, ved Augustenborgernes overtagelse af slottet. Rigtig gang i driften
kommer først efter 1884, hvor Hertug Ernst Günther II overtager ejendommen. I 1897 knyttes den
første fiskemester til karpedambruget. Siden da har karpedriften knyttet sig til dammene omkring
Øhuset hvor fiskemesteren boede, samt til et stigende antal opdæmmede søer på distriktet.

Mindesten i skovene viser at hertugerne var lidenskabelige jægere.

Der er registreret 13 runddysser/rundhøje og seks langdysser i området. Ved Karensbjerg ligger
dysserne tæt. Hjertehøj stammer fra Bronzealderen.

'����	��

Den sydvestlige del af Dyrehaven består af løvskov med bøg, eg og ask. Der findes desuden en del
bevoksninger med nåletræ. Løvskoven trives godt, og foryngelsesbetingelserne er særdeles gode. På
grund af områder med stiv lerjord og skiftende terrænformer er vandforsyningen og den naturlige
opvækst ret afvekslende. Dette giver et godt udgangspunkt for en ønskelig, naturnær driftsform.

I de lave områder med tidligere tørvedannelser og høj grundvandsstand trives nåletræet
utilfredsstillende. Nåletræsbevoksningerne gøres mindre, og erstattes af eg, ask og til dels el og lind,
både i renbestand og i blandinger.
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Enkelte bevoksninger i Dyrehaven og på Sø- og Lystskovsarealerne er udlagt til plukhugstdrift i
henhold til naturskovsstrategien. Plukhugstdriften giver et varieret skovbillede, og er velegnet i de
skovområder hvor driften skal tage særlige, publikumsmæssige hensyn.
Der forynges 23 ha i løbet af perioden, dels som selvforyngelser i bøg og ask dels konvertering af
gran- og stormfaldsarealer til løv eller mere robuste nåletræarter som douglas. Den detaljerede
kulturplan er vist i bilag 9.

En række af bøgebevoksningerne indgår i Gråsten Skovenes kårede bevoksninger hvor der samles
bog i oldenår. I disse områder fjernes den naturlige foryngelse med det formål at etablere egnede
steder for frøsamling.

�	��
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Hjertehøjmarken drives med vedvarende græs, dels til græsning og dels til høslet.

I flere søer foretages en årlig grødeskæring langs rør- og sivbevoksningerne for at hindre yderligere
tilgroning. På lang sigt er det ønskeligt at få en større vandflade i Østersøen. Distriktet overvåger
løbende floraens udvikling i flere af søerne omkring Gråsten.
For en nærmere beskrivelse af de enkelte naturarealer henvises til bilag 5, side 35-39. På kort i bilag
8 er endvidere markeret områder, hvor skoven bliver gjort mere våd ved at stoppe/mindske
dræningen af mindre områder.
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Jagtretten tilhører Kongehuset. Skovdistriktet driver ikke jagt på Sø- og lystskovarealerne. Dog
foretages regulering af skarv i Slotssøen.

Der drives ikke fiskeri i Slotssøen. De øvrige søer indgår i karpedriften. Distriktet har udgivet en
særlig folder om karpedriften, der kort beskrives herunder.

For at bevare karpedriften, der i de
tidligere hertugdømmer er en særlig del
af kulturhistorien, genoptog
skovdistriktet denne driftsform i 1990,
efter at den havde været indstillet i nogle
år. Den kulturhistoriske driftsform
indpasses så skånsomt som muligt i
omgivelserne, og der foretages ingen
fodring af karperne. Fiskeynglen
produceres i nogle særlige damme
omkring Øhuset, og sættes senere ud i
søerne i de nærliggende skove. Efter 2-3
års vækst i søerne indfanges karperne til
salg. Indfangningen sker ved en ganske
langsom tømning af søerne, hvilket
sikrer at vandmiljøet i de modtagende

vandløb ikke påvirkes negativt. Fiskene samler sig i vandfyldte lavninger i søbunden, og kan fiskes
op derfra.
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I de år hvor der fiskes tilstrækkeligt mange karper, sælger skovdistriktet fiskene op til jul. Særligt i
Tyskland er der tradition for at spise julekarpe.

�	��*�
����
Dyrehaven og Sø- og Lystskovsarealerne er meget publikumsbesøgte.
Dette skyldes naturligvis nærheden til Gråsten, men også at der ved
Felstedvej ligger et meget besøgt publikumsareal med borde og bænke.
Muligheden for at gå fra Sø- og Lystskovarealerne og ind i Gråsten
Slotshave udnyttes af mange. Dyrehavens kuperede terræn gør området
meget attraktivt til vandreture.

Da Dyrehaven benyttes meget af "den stille skovgæst", vil der i visse
områder, og særligt i naturskovsområdet ved Hingstbjerg, blive udlagt
frizoner. I frizonerne vil det bl.a. ikke være tilladt at afholde
orienteringsløb eller andre hårde aktiviteter. Til gengæld ophæves B-
skovsstatus på Roden Skov (145 ha), der ligger på den anden side af
Felstedvej, lige nord for Dyrehaven.

Centralt i Dyrehaven findes en agernlade, som efter en gennemgribende
istandsættelse vil være velegnet som udgangspunkt for formidling af de
bynære dele af skovene omkring Gråsten.

Adgangen til hundeskovene i Overstjernen og Nederstjernen sker
naturligt ad stien fra p-pladsen på Slotsbakken, gennem Vandholm (afd
3064), under Kongevej og endelig gennem afd. 3065 til Stjerneparken
ved Nederstjernen. For at skabe en naturlig sammenhæng i anvendelsen
af disse arealer, udlægges afd. 3064 g 3065 til hundeskov.

6����������	
Den foreliggende kulturplan medfører, at løvtræandelen i løbet af perioden stiger fra 86% til 92%.
Udlægningen af flere mindre områder som vådere er ikke indeholdt  i arealudviklingen.

Masseniveauet stiger noget i
perioden, incl. den opsparing
der foregår i områder der er
udlagt til urørt skov. Hugsten
i perioden forventes at udgøre
omkring 800 m3 pr år.
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Skov nr. 304 Kort nr.  8 Areal i alt 34 ha, heraf skovbevokset 32 ha

bøg  22 ha strandeng mv 1 ha
eg  5 ha eng, mose, sø  ha
alø 4 ha overdrev, hede  ha
nål 1 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Gråsten

andet 1 ha

3���	��

Overstjernen ligger ved bygrænsen i Gråstens nordøstlige del, mens Nederstjernen afgrænser
Gråsten fra Nybøl Nor. Skovene isoleres fra hinanden af jernbanen til Sønderborg.
Der er bebyggelse helt op til det sydlige skovbryn i Overstjernen, og til det vestlige skovbryn i
Nederstjernen.
I regionplanmæssig sammenhæng er skovene beliggende i jordbrugsområde med naturinteresser og
i område af særlig landskabelig værdi.
Stjerneskovene består af løvtræ, hovedsageligt bøg, men også en del eg og ask.

;������(������	�(*�����	����
Skovene ligger i morænelandskabet omkring Nybøl Nor. Jordbunden har et relativt højt indhold af
ler. Over- og Nederstjerne ligger i nationalt geologisk interesseområde nr. 112 Vemmingbund-
Nybøl Nor.

Omkring Nybøl Nor findes mange områder med issøler. I Nederstjernen - i skrænterne ud til noret -
ses nogle fine aflejringsprofiler med denne lertype.

6*�
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Ved sydkanten af Nederstjernen findes to prydhøje ”Louise Sophiehøj” og ”Henriettehøj”.

'����	��

En stor del af Overstjernen og den nordlige del af Nederstjernen består af helt ung løvskov. Sydligt i
Nederstjernen findes ældre aske-, ege- og bøgebevoksninger, som vil blive forynget inden for de
nærmeste år. Disse tre træarter vil fortsat være dominerende i Over- og Nederstjernen og vil danne
grundlag for naturnær skovdrift. I Nederstjernen findes en større rågekoloni, hvilket vil indgå i
overvejelserne om hvordan området skal forynges.

A��
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Kongehuset har jagtretten i Over- og Nederstjernen. I disse små skove tæt op ad privat bebyggelse
drives der dog ikke jagt. Hvert år bliver Nederstjernens rågebestand dog reguleret, da det af hensyn
til naboerne er et mål at kolonien ikke vokser.

�	��*�
����
Skovene er udlagt som hundeskove. Ud over hundeluftning anvendes skovene
som nærrekreative områder for beboerne i de nærliggende boligområder.
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Skov nr. 306 Rinkenæs Skov
Skov nr. 307 Buskmose Skov

Kort nr.  8 Areal i alt 358 ha, heraf skovbevokset 291 ha

bøg 206 ha strandeng mv  ha
eg 38 ha eng, mose, sø 16 ha
alø 12 ha overdrev, hede 13 ha
nål 35 ha stormfald 4 ha

Beliggenhedskommune:
Gråsten

andet 34 ha

3���	��

Rinkenæs Skovene ligger et par kilometer vest for Gråsten, og et par kilometer nord for Rinkenæs,
og hænger sammen med skovområderne helt op ad Gråsten.

Skovene består hovedsageligt af
bøg med indslag af eg og ask.
Nåletræsbevoksninger findes
flere steder.  Aldersfordelingen er
ret ujævn med beskedne arealer
fra perioden 1900-1930.
Skovene er karakteristiske ved at
indeholde mange åbne arealer,
der enten er søer, enge eller
overdrev. I området omkring og
syd for Margrethe Sø er terrænet
ret kuperet. Disse forhold giver et
meget varieret og smukt
skovbillede.

;������(������	�(*�����	����
Landskabet er et typisk morænelandskab, stedvist med et ret kuperet terræn. Ravnsbjerg (60
m.o.h.), Hundsbjerg (72 m.o.h.) og Humlebjerg (53 m.o.h.) er nogle markante højdedrag i Rinkenæs
Skov. I Buskmose Skov flader terrænet ud, og har et jævnt fald mod det fugtige område Buskmose.
Jordbunden har generelt et højt lerindhold. I nogle lavninger findes tørvedannelser.
Buskmose Skov ligger i nationalt geologisk interesseområde Tinglev-Kværs-Gejl, som rummer et
zonedelt landskab med spor efter 5 næsten parallelle israndsstillinger.

9	����
�
*�
Området omkring Humlebjerg (billedet) er udlagt til
græsningsskov og plukhugst i henhold til
Naturskovsstrategien.
Skovene indgår i EF-habitatområdet "Rinkenæs Skov,
Dyrehaven og Roden Skov", udpeget til beskyttelse af
naturtypen "bøgeskov med skovmærke". Skovene
ligger desuden inden for et EF-
fuglebeskyttelsesområde, der omfatter flere af Gråsten
Skovene, Nybøl Nor og dele af Flensborg Fjord.
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I regionplanmæssig sammenhæng ligger skovene i naturområde,  turistområde og i område af særlig
landskabelig værdi.

6*�
*	���
�	��
Søerne i Rinkenæs Skov er i 1930'erne anlagt til brug for karpedrift. Ingrid Sø er anlagt så sent som
i 1970.

I forbindelse med Hertugens oprettelse af et egentligt skovbrug i 1860'erne, blev der opkøbt en
række bondeskovs- og overdrevsarealer i den sydlige del af Rinkenæs Skov. Grænsen mellem de
enkelte parceller kan i dag ses som diger i skoven.

Der findes flere gravhøje og en langdysse i Rinkenæs Skovene.

'����	��

Hovedparten af skovene er højproduktiv løvskov, hvor klimaksvegetationen, det vil sige den
bøgedominerede løvskov, i stort omfang er erstattet eller suppleret med plantede bevoksninger af
nåletræ. Det har ikke alle steder været en succes. Mange af de 40-årige eller yngre rødgran- og
sitkagranbevoksninger har måtte forynges før tid. De fleste af de resterende granbevoksninger trives
heller ikke optimalt, og må ligeledes forventes forynget forholdsvist tidligt. Det er især i de
lavtliggende områder med tidligere tørvedannelser og høj grundvandsstand, at nåletræet trives
utilfredsstillende.

Løvskoven med bøg, eg og ask trives derimod fortrinligt, og foryngelsesbetingelserne er særdeles
gode. På grund af områder med stiv lerjord og skiftende terrænformer er vandforsyningen i jorden
ret afvekslende, også over små afstande. Den medfølgende variation i den naturlige opvækst danner
basis for en ønskelig, naturnær driftsform.

Terrænet i Rinkenæs Skovene flader meget ud mod vest, og i Buskmose Skov er det næsten helt
fladt. Det betyder at vandbevægelsen væk fra de stive lerjorder bliver besværliggjort. Derfor har
skoven store områder med stiv, grundvandsnær lerjord. Der har bøgen svært ved at trives. Det bør
derfor sikres at andre træarter tager over hvor bøgen giver op. Det vil på langt sigt betyde at eg, ask
og til dels el, ær og lind, både i renbestand og i blandinger, kommer til at dominere de vandlidende
arealer.

Kulturplanen, som i detaljer er vist i bilag 9 foreskriver foryngelse af 69 ha, heraf udgøres ca. 70%
af selvforyngelser i bøg. Relativt store dele af nåletræbevoksningerne især gran forynges med enten
løvtræ eller mere robuste nåletræarter.

�	��
������
*	��	0��	
På engene omkring Margrethe Sø findes en rig orkidéflora, som understøttes med slåning og sen
afgræsning. Denne praksis fortsættes. Skovens øvrige enge, overdrev og sletter græsses fortsat med
kreaturer eller heste. Der foretages hvert år optælling af orkidéforekomster, i år 2000 var der f. eks.
over 5.000 maj-gøgeurter.

I afd. 3161 ligger den næringsfattige Ravnsmose, der adskiller sig fra skovens øvrige vådområder
ved netop at have en næringsfattig karakter. Mosen er under tilgroning, og mulighederne for at
lysne omkring mosen og at gøre den mere fugtig undersøges.
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På sletterne ved Hundsbjerg foregår et forsøg med forskellige former for græsning og slåning.
Formålet er at undersøge, hvordan de forskellige behandlinger påvirker udviklingen mod en mere
overdrevsagtig karakter.
På sletten Tustoft Maj i Buskmose Skov ligger et delvist rørlagt vandløb, der afdræner sletten mod
Buskmose. Det vil blive undersøgt om vandløbet kan åbnes.
Søerne i Rinkenæs Skov er alle kunstige, og er tidligere anlagt med henblik på karpedrift. Søerne
anvendes stadig i forbindelse med distriktets karpedrift.

Mere detaljerede beskrivelser af naturområderne findes i bilag 5, side 39-44. På kort i bilag 8 er
endvidere vist, hvor foreløbige overvejelser har peget på at dele af skovene kan gøres mere fugtige.

A��
1�����
��������������	�
Jagtretten i Rinkenæs Skovene tilhører Kongehuset.
Distriktet anvender søerne i forbindelse med karpedriften, og har udgivet en særlig folder om denne
driftsform.

�	��*�
����
Da Rinkenæs Skovene ikke ligger umiddelbart op ad Gråsten, har de ikke helt det samme besøg af
publikum som de mere bynære af Gråsten Skovene. Til gengæld bliver alle større arrangementer
henvist til Rinkenæs Skovene. Dette sker som regel med udgangspunkt fra stævnepladsen ved
Ravnsbjerg eller bålpladsen ved Margrethe Sø. Det bevirker, at også i Rinkenæs Skovene vejer
særlige publikumshensyn tungt.

I afd. 3180 i Rinkenæs Skov ligger en primitiv overnatningsplads. På parkeringspladsen ved
Tummelsbjerg Led er der toiletfaciliteter.

I den sydøstlige del af Rinkenæs Skov, op mod Ravnsbjergvej, arbejdes der for tiden med
indretningen af et aktivitetsområde, specielt med henblik på anvendelse for de nærliggende
undervisningsinstitutioner. Områdets indretning sker i et samarbejde med Gråsten Kommune.
Skovene er medtaget i den vandretursfolder, som er nævnt under afsnittet skovene ved Gråsten.

6����������	
Kulturplanen medfører, at løvtræandelen i skovene stiger fra 88% til 92%. Masseniveauet i løbet af

perioden ændres ikke, det holdes
på omkring 220 m3 pr ha
bevokset. Mængden af
overstandere forventes fordoblet
i løbet af perioden dels som følge
af kulturplanen, dels som følge af
en mere konsekvent brug af
principperne omkring naturnær
skovdrift.
Hugsten forventes at udgøre
omkring 2.000 m3 om året.
På fugtige områder genskabes to
åbne arealer i skovene. De
pågældende arealer henlå
ligeledes åbne omkring 1920.
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Skov nr. 314 Kort nr.  9 Areal i alt 15 ha, heraf skovbevokset 0 ha

bøg  ha strandeng mv 3 ha
eg  ha eng, mose, sø 9 ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Gråsten

andet 3 ha
3���	��

Helligsø ligger mellem Sandager og Brændstoft ud til Flensborg Fjord. Fra fjorden strækker det sig
op over en skrænt, til vejen mellem Rinkenæs og den tidligere lejrskole ved Brændstoft.

;������(������	�(*�����	����
Området omfatter en brakvandssø, med dertil hørende strandsump, strandeng og overdrev. Disse
arealer udgjorde tidligere et nor. Desuden findes en overdrevsskråning op til det høje græsareal.
I regionplanmæssig sammenhæng ligger arealet i et naturområde/jordbrugsområde med
naturinteresser og  i et turistområde med særlig landskabelig værdi.

6*�
*	���
�	��
Området blev inddiget og opdyrket i 1944. I godt 45 år er området dyrket som landbrugsjord.
Tørlægningen medførte en forøget omsætning af jorden hvorved terrænet "satte sig". Sænkningen af
jordoverfladen var visse steder mellem en halv og en hel meter. Der skulle derfor ske en meget
kraftig udpumpning af vand for at holde arealerne dyrkbare. I 1989 besluttedes det at genskabe
Helligsø som et oversvømmet naturområde. Beslutningen blev realiseret i 1990.
Gendarmstien løber på diget fra 1944.

9	����
�
*�
Området er omfattet af Brændstoftfredningen (kendelse fra Overfredningsnævnet fra 1962), der
bl.a. skal sikre kystlandskabet mod beplantning, byggeri og terrænændringer.

�	��
������
*	��	0��	
For at saltindholdet i det oversvømmede område kan blive så stort som muligt, skal der sikres en
effektiv udskiftning af vandet i søen. Dette gøres ved at vedligeholde udløbet til Flensborg Fjord.
Der foretages derfor en til to oprensninger årligt. Første oprensning sker hvis der i vinterens løb er
etableret en strandvold i udløbet. Anden oprensning sker omkring Sankt Hans.

Oprensningerne betyder at området bliver mest velegnet til raste og fourageringsområde for fugle,
og mindre velegnet som yngleområde, idet reder bygget på jorden vil blive ødelagt ved højvande i
fjorden.
Området plejes ved græsning med får samt med supplerende slåninger.
En mere detaljeret beskrivelse af naturområderne ved Helligsø findes i bilag 5, side 44-45.

A��
1�����
��������������	�
Der drives hverken jagt eller fiskeri på arealerne.

�	��*�
����
Der er etableret P-plads ved vejen ned til Brændstoft. Gendarmstien passerer mellem Flensborg
Fjord og søen. Der er udarbejdet en folder over området.
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Skov nr. 401 Kort nr.  9 Areal i alt 1 ha, heraf skovbevokset 1 ha

bøg  ha strandeng mv  ha
eg ha eng, mose, sø  ha
alø  1 ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommuner:
Gråsten
Bov

andet  ha

3���	��

Arealet ligger på begge sider af Munkemøllebækkens udløb i Flensborg Fjord, lige syd for
Fjordvejen. Det lille område begynder ved den gamle dæmning over bækken og strækker sig ud til
fjorden. Mellem den gamle dæmning og fjorden findes endnu en dæmning, den gamle
mølledæmning, hvorpå Gendarmstien forløber.

Den øverste del af området er skråninger med væld der løber mod bækken. Skråningerne er
bevokset med el.

;������(������	�(*�����	����
Området omfatter bunden af et bækudløb. I området er opstemmet en sø. På begge sider af udløbet
findes 50 - 60 meter strand langs Flensborg Fjord. Store dele udgøres af væld.

6*�
*	���
�	��
Dammen er oprindeligt en mølledam. Der er i dag intet tilbage af den oprindelige mølle. I stedet
findes en lille, nyere elturbine.

9	����
�
*�
Området ligger inden for fredningen (kendelse fra Overfredningsnævnet 1930) af Munkemølle-
slugten. Fredningen skal sikre områdets tilstand.
I regionplanmæssig sammenhæng ligger arealet i turistområde med særlig landskabelig værdi.

'����	��

Der er ingen skovbrugsmæssige interesser i området.

�	��
������
*	��	0��	
Mølledammen med stemværker vedligeholdes. Ellene i området stødsættes i hårde isvintre. Det er
det eneste tidspunkt, hvor man kan færdes i bevoksningen. Bevoksningen mellem Gendarmstien og
fjorden udtyndes, med henblik på at skabe udsigt.
Detaljerede beskrivelse af naturområderne findes i bilag 5, side 45-46.

A��
1�����
��������������	�
Der drives ikke jagt i området.

�	��*�
����
Gendarmstien passerer området. Publikum skal sikres opholdsmuligheder ved fjorden. Det
undersøges om der fra Munkemøllebroen kan skabes bedre udsigtsmuligheder over fjorden.
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Skov nr. 402 Kelstrup Fredskov
Skov nr. 411 Hønsnap Skov
Skov nr. 412 Gårdbæk Skov
Skov nr. 413 Waldeck Skov
Skov nr. 414 Rønshovedskovene

Kort nr.  9 Areal i alt 189 ha, heraf skovbevokset 178 ha

bøg 90 ha strandeng mv  ha
eg 31 ha eng, mose, sø 5 ha
alø 21 ha overdrev, hede  ha
nål 36 ha stormfald 1 ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet 5 ha

3���	��

Sønderhav Skovene ligger mellem Hovedvej 8 (Kruså – Sønderborg) og Fjordvejen tæt på
Flensborg Fjord. Skovene har deres oprindelse som bønderskove, og er opkøbt af flere omgange. I
dag findes endnu enklaver og smalle naboparceller af privatejet fredskov.

Der er tale om frodige, kystnære løvskove. I de fleste af skovene afspejler den stærkt opsplittede
bevoksningsstruktur deres oprindelse som bønderskove. Dette er ikke så udpræget for Kelstrup
Fredskov, som formodentlig er blevet indfredet allerede omkring 1652, heraf betegnelsen
”Fredskov”, og efterfølgende drevet efter mere forstlige principper.

Skovene er domineret af træarterne
bøg, eg og ask, der alle selvforynger
sig villigt i området. Bestanden af
råvildt betyder dog, at
selvforyngelsen af bøg går lettest.
De gode dyrkningsbetingelser for
pyntegrønt har i 1970’erne og
1980’erne medført en relativ stor
arealudnyttelse hertil. Omfattende
genkultiveringer efter stormfald i
1967 er iøjnefaldende.

I skovdriften tages hensyn til det store publikumspres fra primært Flensborg. Fjordvejen er meget
benyttet, og skovindgangene langs denne bliver meget anvendt.

;������(������	�(*�����	����
Skovene ligger langs en af istidernes randmoræner. I de vestlige områder findes højtliggende, flade
plateauer med grus- og lermoræne. Mod øst falder terrænet ned mod fjorden. Dette terræn er
kendetegnet ved dybe slugter og store sænkninger. I de fleste slugter findes kildevæld og snoede
vandløb der leder vandet til fjorden. I de store sænkninger er der opstået moser med tørvedannelser.

De mest markante bække er Skelbæk og Gårdbæk.
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Der findes ikke særlige fredninger i skovene. Der findes imidlertid en administrativ fredning på et
område langs Skelbæk. Skelbæk og Gårdbæk er højt prioriterede ørredvandløb.
Størstedelen af skovene ligger i regionplanmæssig sammenhæng i naturområde samt turistområde
med særlig værdifulde landskaber.
I Rønshovedskovene findes et indvindingsområde for drikkevand.

6*�
*	���
�	��
Der er registreret 14 høje, 11 dysser samt flere spor efter jernalderbopladser.

Fra nyere tid findes de oprindelige veje til fjorden (fredet hulvej). På
Frueskovvej kan endnu ses en af de oprindelige vejpligtssten (billede).

I Hønsnap Skov findes stadig mange af de oprindelige skelmærker (sten,
diger og ikke-vandførende grøfter) mellem de tidligere parceller.
I Hønsnap Skov findes rester af et ret omfattende karpedambrug. Kun to
søer er endnu intakte, men der findes rester af mange opstemninger.

'����	��

Præget af bonde-parcelskove, der er mest udpræget i Hønsnap Skov, søges bevaret. Bøgen vil
fortsat være den bærende træart, med ask på de fugtige arealer og med enkelte egebevoksninger. De
øvrige løvskove, Rønshovedskovene, Hønsnap Skov og Gårdbæk Skov har stadig deres præg af
tidligere bønderskove med et stort antal indblandingstræarter. Dette præg søges bevaret i den
fremtidige drift af skovene.
En række rødgran- og sitkagranbevoksninger, samt en del pyntegrøntarealer vil blive forynget i
perioden. Hvor disse er anlagt på blødbunds- og mosearealer vil de overgå til løvskov (ask, el og
birk). På højbundsarealer vil det fortsat være hensigtmæssigt at bevare nåletræsarealer af hensyn til
skovens variation og vildtets muligheder for skjul. Enkelte arealer vil fortsat kunne disponeres til
pyntegrøntproduktion. Ædelgranbevoksningerne vil blive holdt så længe som muligt, med henblik
på naturlig foryngelse i blanding med bøg .

Egen gror godt på de stive lerjorder med høj grundvandstand. Tilvæksten er god, men kvaliteten er
knapt så god. Egene får generelt mange vanris.

Kelstrup Fredskov er karakteristisk med sine mange homogene bevoksninger. Skoven har næsten
plantagepræg med sit lige H-formede vejnet. Ved kulturanlæg og tyndinger i de enkelte
bevoksningerer er der gjort meget for at øge indblandingen af andre træarter.

Den detaljerede kulturplan fremgår af bilag 9.

�	��
������
*	��	0��	
Ved kortlægningen af Bjergsalamanderens sidste levesteder blev padden fundet på to lokaliteter i
skovområdet. Disse to lokaliteter var imidlertid også ved at forsvinde. Der blev derfor igangsat et
systematisk oprensnings- og nygravningsarbejde for at sikre salamanderens overlevelse. For ikke at
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ødelægge mulige "pollenhuller", blev et stort antal småvandhuller sikret mod afvanding og blev ladt
urørt. Der er etableret ca. 30 vandhuller, der alle plejes løbende.

Sønderhav Skovene gennemskæres af to af Sønderjyllands reneste vandløb: Skelbæk og Gårdbæk.
Skelbæk kaldes også Frueskov Bæk.

I Hønsnap Skov ligger et par aktive karpedamme,  kaldet Springomdammene. De er resterne af et
langt større damsystem, som Hønsnaps bønder drev i en lang periode.

Området har flere ikke almindelige planter. Der findes blandt andet Kæmpe Star,
Elfenbenspadderok, Kambregne og flere gøgeurter.

Detaljerede beskrivelser af naturområder i Sønderhavsskovene findes i bilag 5, side 46-50 og side
58-62.

A��
1�����
��������������	�
Jagten på den nordlige del af arealet (Kelstrup Fredskov og en del af Rønshovedskovene) er udlejet,
mens jagtretten på resten af arealet tilhører Kongehuset.

Springomdammene (Langedam og Storedam) drives som en del af distriktets karpedrift. Distriktet
har udgivet en særlig folder om karpedriften.

Skelbæk og Gårdbæk er meget højt prioriterede ørredvandløb med gode gydeområder. Der er ingen
fiskemuligheder for offentligheden.

�	��*�
����
Området bliver brugt både nærrekreativt og af folk fra Flensborgområdet.
Desuden bruges skovene af de mange turister der færdes langs Fjordvejen
og på Gendarmstien. Svampeplukning giver mange skovgæster i sæsonen.

Der findes en større grillplads ved Frueskovvej. I Hønsnap Skov findes en
spejderplads og ved Rævebjerg i Waldeck Skov findes en primitiv
overnatningsplads.

Der er lavet vandretursfolder for Sønderhavskovene, samt udlagt en
natursti i Hønsnap Skov.
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Den foreliggende kulturplan vil
medføre, at løvtræandelen i skovene
vokser fra 80% til 89% i de
kommende 15 år.
Masseniveauet vil stedse ligge
relativt højt på omkring 220 m3 pr.
ha i gennemsnit.
Hugsten forventes at ligge på
omkring 1.400 m3 om året.
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Skov nr. 404 Kort nr.  10 Areal i alt 331 ha, heraf skovbevokset 229 ha

bøg 26 ha strandeng mv  ha
eg 52 ha eng, mose, sø 16 ha
alø 12 ha overdrev, hede  ha
nål 139 ha stormfald 74 ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet 12 ha

Efter stormfaldet i 1999 er der udarbejdet en såkaldt nødplan for genkultiveringen af Kelstrup
Plantage. Nødplanen indeholder en del specifikke oplysninger om valget af træarter m.m. Teksten
herunder svarer omtrent til teksten i nødplanen.

3���	��

Kelstrup Plantage ligger ca. 10 km fra centrum af Flensborg og 5 km nordøst for Kruså. I vest
gennemskæres plantagen af rute 170 til Aabenraa. Sydøst for plantagen løber hovedvej 8 til
Sønderborg. Plantage gennemskæres af Gejlå fra nordøst til sydvest.

Kelstrup Plantage er etableret ved
tilplantning af landbrugsjord.
Dette er sket over tre perioder
omkring 1850, 1880 og 1950.
Inden orkanen den 3. december
1999 var cirka 1/3 løvtræarealer
og 2/3 nåletræarealer. De
dominerende løvtræer er eg, bøg
og ask. Blandt nåletræerne har
rødgran været dominerende.
Desuden findes ædelgran,
douglasgran og sitkagran.
Produktionen at tømmer er meget
høj og kvaliteten er god.

Alderssammensætningen i dag afspejler stormens omfattende ødelæggelser.

;������(������	�(*�����	����
Plantagen strækker sig tværs over den Jydske Højderyg. Plantagens østlige del dækker over
lerholdig moræne, den centrale del over grusmoræne, og den vestlige del over smeltevandssand, der

mod vest går over i en smeltevandsflade. Figuren
viser et højdetværsnit af plantagen fra vest mod
øst.

Området har velbevarede geologiske formationer
fra de sidste istider og hører til det nationale
geologiske interesseområde nr. 111. I områder
mod nord har en massiv leraflejring befordret
dannelsen af en større højmose. Denne er dog

afvandet, og der har fundet tørveudnyttelse sted.
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�
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Dele af moseområdet i den nordøstlige del er udlagt til urørt skov i henhold til naturskovstrategien.

I henhold til Regionplanen er den nordøstlige del af plantagen (moseområdet) udpeget som
naturområde. Det samme område er, sammen med de lave arealer langs Gejlå, udpeget som
VandMiljøPlan II (VMP II) lavbundsområder.

6*�
*	���
�	��
Plantagen har oprindelig været jordtilliggende til en landsby på 5 – 6 gårde, der har ligget omtrent
der, hvor Kelstrupgård ligger i dag. Disse er senere blevet til en ladegård, først under Søgård, senere
under Augustenborg. I 1852 blev ejendommen overtaget af staten. Efter overtagelsen blev den 1.
tilplantning påbegyndt.
Plantagens oprindelse som landbrugsejendom kan stadig erkendes. I landskabet ses diger,
dyrkningsvolde og gamle kreaturvandingssteder. På skovkortene findes stadig gamle betegnelser på
marker og græsgange.
Plantagen rummer en del fortidsminder, blandt andet de hertugelige skelsten i plantagens nordskel.

'����	��

Plantagens nåletræer, rødgran, sitkagran, douglasgran, ædelgran og lærk udvikler sig godt.
Plantagen har enkelte 1. generationsbevoksninger, Emeis bevoksninger, men efter stormfaldet i
december 1999 resterer der ellers kun nåletræbevoksninger af 2. generation.

Nåletræet vil også fremover være dominerende i Kelstrup plantage. De store monokulturer af
rødgran og ædelgran hører dog fortiden til. En hensigtsmæssig indblandig af lærk og douglas vil
øge robustheden i plantagen. Det er primært disse to træarter der står tilbage efter orkanen. En
opkvistning af douglasgran og eventuelt lærk vil kunne komme på tale.

Plantagen er velegnet til pyntegrøntdyrkning. Nordmannsgran udvikler sig særdeles godt, hvorimod
nobilis har tendens til at få for lange skud. Der reserveres arealer til udvidelse af pyntegrøntarealet,
især til nobilis.

Løvtræ kan udvikle sig godt. Det drejer sig primært om bøg og eg på den lerblandede grusmoræne.
På den dårligere jord har løvtræet mere en stabiliserende opgave. Dels som ydre og indre bryn, og
dels som mindre, stabiliserende bevoksninger.

I de bevoksninger der stammer fra den oprindelige tilplantning, Emeis bevoksningerne, vil der blive
skabt en langsom selvforyngelse, der bygger på bevoksningernes træarter.

Plantagen har et godt og tæt vejsystem, der har været en forudsætning for en intensiv træproduktion
samt pyntegrøntproduktion. Der er kun få grøfter i plantagen.

I nordkanten af plantagen ligger moseområdet ”Søndermose”. Dele af det ligger som
tilgroningsmose. Dette område er udlagt som urørt naturskov. Andre dele er kultiveret til skov og
tilplantet med rødgran og eg. Der planlægges på at give disse områder et mere ekstensivt præg. Det
vil ske ved gradvist at udfase rødgranerne, og efterfølgende understøtte naturlig opvækst ved
indplantning af holme med eg, ask og birk.



Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

118

Kulturplanen for plantagen er omfattende, ca. 128 ha. Langt den største del heraf skyldes
genkultivering efter stormfaldet i 1999 suppleret med yderligere afdrifter af nåletræ på grund af
blottede rande, opløsningstendenser m.v. Hertil kommer at en række løvtræbevoksninger i den
østlige del af plantagen selvforynges.

I afdeling 4283 og 4289 hvor de mest markante geologiske bølger findes vil det flade plateau mod
vest blive friholdt for tilplantning. Resten af afdeling 4283 vil blive tilplantet dels med eg og dels
med en blanding af bøg og ædelgran. Sporsystemet vil komme til at ligge i dalene hvilket
understøtter de geologiske konturer. I de først år efter plantning vil konturerne fortsat være synlige
og når løvtræet bliver ældre vil kan kunne få fornemmelse af det kuperede terræn gennem
bevoksningerne. Blandingen af rødgran, douglas og lærk i afdeling 4289 vil blive anlagt så
terrænforskellene understøttes.

Omkring Gejl Å bliver store partier holdt fri for tilplantning således at dalen med åen kommer til at
fremstå meget markant.

Den detaljerede kulturplan fremgår af bilag 9.

�	��
������
*	��	0��	
Der er ingen naturlige søer i plantagen. I plantagen findes en del tørveskær med åben vandflade,
samt en del gamle kreaturvandingssteder, der i de seneste år er blevet oprenset. De huser nu en
paddebestand. Der er ingen naturlige søer i plantagen.

Af de mange enge, der henlå som græsningsarealer frem til slutningen af fyrrene, er nu kun
tjenestejorden til skovfogedstedet tilbage. Den drives som græsningseng med får.
Der er etableret yderligere en græsningseng i afdeling 342.

I plantagen ligger et par mindre overdrev. Der arbejdes for at udbygge disse overdrev, samt at føje
et par nye, åbne græsarealer til.

Detaljerede beskrivelser af plantagens naturområder findes i bilag 5, side 50-52.

A��
1�����
��������������	�
Jagtretten i plantagen tilhører Kongehuset.
Der foretages ikke aktiv vildtpleje i plantagen, men kulturanlæg og tyndinger (i eg om vinteren)
planlægges dog med hensyn til vildtet.

Der er ikke fiskemuligheder i plantagen.

�	��*�
����
På trods af sin store bynærhed er plantagen ikke rigtigt blevet et udflugtsmål for de omliggende
bymæssige områder. Dette hænger nok sammen med de mange gamle og mellemaldrende
nåletræbevoksninger, der har givet plantagen et lidt dystert præg. Dette vil klart ændres efter
stormfaldet.

De mest publikumsbenyttede områder er ved rastepladsen på rute 170, omkring indkørslerne ved
vejene Douglaslinien og Tuegravsvej, samt skovrastepladsen ved Stokkebrovej.
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Ved cafeteriet ved Holdbi Kro ligger en legepark. Spejderpladsen i den gamle grusgrav vest for
skovfogedstedet overvejes forbedret med grillsted og borde/bænke. På sigt kan opførelse af sheltere
komme på tale.

Plantagen benyttes til en del ridning med udgangspunkt fra Holbøl Rideklub. Herudover sker det
træningskørsler med slædehunde i vinterhalvåret. Holbøl Foredrags- og Idrætsforening har
ugentlige motionsløb i plantagen i sommerhalvåret. Plantagen danner ofte ramme for større
orienteringsløb.

Op til jul har plantagen været besøgt af mange børnehaver og fritidshjem, hvor 500-600 børn og
pædagoger tilbringer et par timer med indsamling af gran og andre effekter til juledekorationer.
Desuden har plantagen været en meget eftertragtet lokalitet for svampesamlere.
Der findes i dag en primitiv folder for den østlige del af plantagen.

6����������	
Det bevoksede areal forøges med 66 ha som følge af tilplantningen efter stormfaldet i 1999.

Løvtræandelen øges fra 39% i 2001 til
48% i 2015. Arealandelen med løv
øges reelt mere, da løvtræprocenten før
stormfaldet blot udgjorde 29% i 1999.
Af løvtræ er det især arealet med eg,
som øges.
Det samlede forråd af træ i plantagen
ændres stort set ikke, hvorimod
forrådet pr ha reduceres i takt med de
store tilplantninger fra 170 m3 pr i
2001 til ca. 140 m3 pr ha i 2015.
Hugsten forventes at udgøre 1.700 m3
om året.
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Skov nr. 405 Kort nr.  9 Areal i alt 69 ha, heraf skovbevokset 33 ha

bøg  ha strandeng mv  ha
eg 13 ha eng, mose, sø  29 ha
alø  ha overdrev, hede  4 ha
nål 20 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet 3 ha

3���	��

Området består af to dele: Rode Skov og Rode Mose beliggende lige nordøst for Kelstrup Plantage,
mellem Holbøl og Hokkerup.

Rode Mose er en del af et større moseområde som er mere eller mindre opdyrket. Rode Skov består
hovedsageligt af skovrejsningsområder fra 1991.

;������(������	�(*�����	����
Skov og mose ligger i et fladt, lavt område i det direkte opland til Gejlå. Tættest på Gejlå består
undergrunden af et vandstandsende ler- og siltlag, hvor der i en sænkning er dannet højmosetørv.
Det er her Rode Mose ligger. Vest for mosen hæver terrænet sig en smule. Her er jordbunden
domineret af smeltevandssand.

Selv om der i flere perioder har været gravet tørv i mosen er den stadig en af Sønderjyllands bedst
bevarede højmoser. Tørvelaget har visse steder en tykkelse på 8 - 10 meter.

Området ligger i den østligste del af det nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-Kværs-
Gejl og i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 2, som indeholder
tydelige randmorænestrøg.

9	����
�
*�
Mosen og de åbne græsarealer er §3 områder.
I regionplanmæssig sammenhæng er skoven beliggende i naturområde/jordbrugsområde med
naturinteresser samt i område af landskabelig værdi.

6*�
*	���
�	��
Mosen bærer stadig præg af den tidligere tørveudnyttelse, hvor bl.a. gravefelter blev udlejet til
tørveindvindingen. Hovedparten af de opgravede tørv er kørt til Flensborg Fjord, hvor de er
udskibet i pramme. Herfra er de enten sejlet til Flensborg By eller til teglværkerne langs fjorden og
ved Nybøl Nor.

'����	��

Ved tilplantningen i 1991 blev randområderne til mosen tilplantet med vintereg og birk i ret
ekstensive kulturer. Det øvrige område blev tilplantet med løvtræbryn ud mod Mosevej og med
bagved liggende plantninger af eg, sitkagran og nobilis. Nobilisbevoksningen er podet med stammer
af særlig god grøntkvalitet, med det formål at lave en frøplantage.
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På det senest tilkøbte areal, "Skousens Skov", er det forsøgt at indplante et stort antal træarter i
blanding. Indplantningen er i områder sket meget ekstensivt, og der er i stedet bygget på selvsået
plantemateriale.

�	��
������
*	��	0��	
Rode Mose er en oprindelig højmose. Der har i dele af mosen været foretaget meget intensiv
tørvegravning. I andre dele af mosen er indvindingen sket ved skrabning. På disse områder har
mosen karakter af højmosehede. I slutningen af 1980'erne blev en egentlig pleje påbegyndt. I første
omgang drejede det sig om rydning af uønsket opvækst. Højmoseheden var på det tidspunkt
tilplantet med sitkagran. Senere er der i vintre med stærk frost fulgt op på rydningerne med
vedligeholdelse af de ryddede arealer.
Der sker stadig en kraftig afvanding af mosen, selv om det i 1990 lykkedes at lukke det sydlige
afvandingsdræn.
Der er mellem mosen og Gejlå etableret en ny sø. I "Skousens Skov" er der oprenset et næsten
tilgroet vandhul.
Overdrevet mellem mosen og skoven afgræsses af kreaturer.

For mere detaljerede beskrivelser af områdets naturområder henvises til bilag 5, side 52-54.

A��
1�����
��������������	�
Jagten i området er udlejet.

�	��*�
����
I "Skousens Skov" er der etableret en større spejderplads. I samme område findes en mindre grill-
plads.
Mellem spejderplads og mose ligger en primitiv overnatningsplads.
I den sydøstlige del af mosen er der rejst et fugletårn.
I området findes afmærkede ruter med en tilhørende, primitiv folder.



Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

122

$!�� 6�����*���,���
���
Skov nr. 406 Kort nr.  11 Areal i alt 64 ha, heraf skovbevokset 46 ha

bøg 4 ha strandeng mv  ha
eg 12 ha eng, mose, sø 3 ha
alø 2 ha overdrev, hede 4 ha
nål 28 ha stormfald 9 ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet 2 ha

3���	��

Kiskelund Plantage ligger umiddelbart nord for Kruså og Smedeby. Plantagen afgrænses mod øst af
Åbenråvej (Rute 170) og motortrafikvej (til motorvejsafkørsel nr. 74). Mod syd er der udkørsel til
Tøndervej (Hovedvej 8).

Plantagen har været en homogen nåletræplantage uden større islæt af løvtræ. I nyere tid er en del
vedproducerende nåletræ forynget med pyntegrønttræarter, men der er også bragt en del løvtræ ind i
plantagen. Ved tilplantningen af tilkøbte landbrugsarealer mod øst er der hovedsagelig anvendt
løvtræ.

;������(������	�(*�����	����
Jordbunden består af en blanding af morænesand og morænegrus. Vandstandsende udfældningslag i
jorden har flere steder givet mulighed for dannelsen af småsøer. Men ellers er store dele af
plantagen afvandet via et markant grøftesystem. De fleste småsøer er i dag under tilgroning.
I plantagens sydlige del ligger tunneldalen Smedeby Grube, der er en del af Kruså – Nyhus
tunneldalsystemet. Midt i plantagen ligger det markante højdedrag Kirkebjerg.
Plantagen ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 2 Tydelige
randmorænestrøg og er i regionplanmæsssig sammenhæng beliggende i jordbrugsområde med
naturinteresser og i område med særlig landskabelig værdi.
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Der findes ikke mange kulturhistoriske spor i plantagen. Der er muligvis gamle kørespor, som en
del af det meget brede ”Oksevejssystem”. Desuden findes rester af luftværnskanonstillinger fra 2.
Verdenskrig.

'����	��

Orkanen den 3. december 1999 gav store skader på nåletræsbevoksningerne i plantagen. Langt de
fleste bevoksninger er brudt op, og skal afvikles over en kortere årrække.

Plantagen var allerede inden orkanen ustabil, og havde adskillige mellemaldrende bevoksninger i
opløsning. Efter orkanen er  opløsningen i bevoksningerne blevet endnu tydeligere. Sammenholdt
med de uheldige hugstfølgeforhold og de mange blødbundsarealer betyder det, at plantagen drives
som en aldersmæssigt stærkt varieret skov med holme af forskellige træarter.

I fremtiden vil vedproduktion fortsat være prioriteret. Pyntegrøntproduktionen udfases derimod
langsomt.  Der vil  ske et skifte fra rene rødgran- og sitkagranbevoksninger til bevoksninger, hvor
birk, skovfyr og eg vil findes i blanding med større eller mindre grupper af sitkagran, rødgran og
douglas. I det nye, østlige skovområde vil eg, fuglekirsebær og bøg i mange år være dominerende.

Den detaljerede kulturplan fremgår af bilag 9. I alt kultiveres 27 ha i løbet af perioden, dels
stormfaldsarealer, dels nåletræbevoksninger, som ikke formodes at kunne holde perioden ud.

�	��
������
*	��	0��	
I området langs Smedeby Grube begrunder de specielle geologiske og landskabelige forhold en
særlig pleje og drift. For Smedeby Grube er der igangsat et langsigtet projekt, hvor der arbejdes
frem mod en total eller næsten total rydning af gruben for bevoksning. Samtidig skal der etableres
løvtræbevoksninger langs med gruben, hvor denne flader ud på de ovenfor liggende arealer. Det
ryddede areal vedligeholdes ved afgræsning med kvæg.

De nyetablerede småvandhuller vil fortsat skulle plejes med oprensninger, hvorimod de oprindelige
søer, der er under tilgroning, lades urørte. Der skal dog fortsat sikres en hensigtsmæssig vandstand i
området.

I det nordvestlige hjørne vil der ske en langsom ekstensivering af skovdriften, idet der lægges mere
vægt på bevarelse af de mange vådområder. På denne måde vil driften tilnærme sig det udenfor
liggende skovområde, der er udlagt som urørt skov.

Beskrivelse af plantagens naturområder findes i bilag 5, side 54-55.

A��
1�����
��������������	�
Jagten har tidligere været udlejet, men efter etablering af en motortrafikvej (med vildthegn) mod
nord og øst, campinghegn mod syd og elektriske kreaturhegn langs de øvrige omgivende
græsarealer, har vildtbestanden ikke kunnet levere dyr til afskydning. Jagtudleje er derfor ophørt.
Distriktet driver i dag kun begrænset  jagt i området.
Der foretages ingen form for vildtpleje.
Tilløbet til bækken i Smedeby Grube er stort set rørlagt helt ned til Åbenråvej, hvorfor der ikke
drives fiskeri.
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I skovens sydøstlige del, op til Kirkebjerg, er publikumspresset stort, dels fra lokalbyerne Kruså og
Smedeby, men også fra den tilgrænsende campingplads. De mest benyttede arealer er området
omkring Smedeby Grube samt hundeskoven.

Hundeskoven udvides til at omfatte hele det nye, østlige skovområde. I den øvrige del er der mere
moderate aktiviteter der knytter sig til den afmærkede vandrerute og til den primitive
overnatningsplads. Endelig er der en del ridning.

Der er i samarbejde med Bov Kommune og Plantningsselskabet Sønderjylland lavet et fælles
stisystem med turfolder for hele området. Stisystemet er meget benyttet. Området besøges desuden
af børnehaver m.v..

Der er etableret en primitiv overnatningsplads midt i plantagen, samt en bålplads ved Kirkebjerg.
Der rides meget i plantagen, og afmærkningen af en ridesti er under overvejelse.

6����������	
Løvtræandelen stiger fra 39% i 2001 til 65% i 2015. Indenfor nåletræ sker et skift i retning af øget
anvendelse af skovfyr på bekostning af rødgran.

��������
��
����������� 

0

5

10

15

20

25

30

Bøg Eg A. løv Nål Ubevokset

!�
���������

�
��
��
���

�

Primo

Afgang

Tilgang

Ultimo



Gråsten Statsskovdistrikt 2001-2015

125

$!�� 6���*�����������
Skov nr. 407 Kort nr.  11 Areal i alt 2 ha, heraf skovbevokset 2 ha

bøg 2 ha strandeng mv  ha
eg  ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet  ha

3���	��

Kollund Skovholm ligger midt i den sydlige del af Kollund. Det er derfor næsten indelukket af
bebyggelse.

;������(������	�(*��
Kollund Skovholm er en del af randmorænelandskabet ned mod Flensborg Fjord.

'����	��

Skoven drives udelukkende som bynær skov (park) med opretholdelse af store, gamle bøge længst
muligt.

�	��
������
*	��	0��	
Den væsentligste del af driften består i at friholde skoven for affald, dels fra gæster til fjordbådene
og dels fra haver i den omliggende bebyggelse.

A��
1�����
��������������	�
Jagtretten i Kollund Skovholm tilhører Kongehuset. Der drives ikke jagt i området.

�	��*�
����
Skoven er ikke særlig tilgængelig for publikum. Den største oplevelse af skoven ligger nok i dens
landskabsmæssige virkning, særligt når den ses fra fjorden.
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Skov nr. 408  Åbjerg Skov
Skov nr 409 Kruså Mølleskov

Kort nr.  11 Areal i alt 22 ha, heraf skovbevokset 19 ha

bøg 15 ha strandeng mv  ha
eg  ha eng, mose, sø 2 ha
alø 3 ha overdrev, hede  ha
nål 1 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet 1 ha

3���	��

Skovene er beliggende helt op ad den dansk/tyske grænse, henholdsvist øst og vest for
grænseovergangen ved Kruså. Skovene har tilhørt ejendommen Krusågård.

Skovene ligger i Kruså – Nyhus Tunneldal. Kruså Mølleskov gennemskæres af omløbskanalen fra
Kruså Møllesø. Åbjerg Skov grænser op til Krusåen, der er grænse mellem Danmark og Tyskland.
I regionplanmæssig sammenhæng ligger Åbjerg Skov i naturområde samt i turistområde med særlig
landskabelig værdi.
Skovene består af frodig løvskov, primært bøg med et islæt af eg og ask.

I skovene lægges der særlig vægt på naturbeskyttelse og rekreative interesser.

;������(������	�(*�����	����
Åbjerg Skov ligger på tunneldalsskråningen ned mod Krusåen. Jordbunden består af næsten plastisk
moræneler. Ved skåningens fod har de mange væld givet basis for en massiv tørvedannelse.

Kruså Mølleskov ligger på en regulær morænedannelse i tunneldalens bund. Også her udgør ler
hovedbestandelen. Det samme gælder den lille eng ved Åbjerg Skov.

6*�
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I Åbjerg Skov er ”Afdelingsstenene” et tydeligt signal om skovens beliggenhed. Afdelingsstenene
er regulære grænsepæle, og kan bestå af sten eller egepæle med zinkhat. Pælene er nummererede og
angiver med et ”D” Danmark og med ”DRP” Deutsches Reich Preussen. I toppen af granitstenene
er der indhugget streger der angiver grænsens retning.

Gennem begge skove løber Gendarmstien, hvor de Danske Gendarmer kontrollerede grænsen.  I
dag benytter grænsepolitiet ruten.
Før broen over Kruså blev forstærket, skete al udtransport af træ fra skoven ned igennem
Kobbermøllens arealer og tilbage over grænseovergangen ved Kruså. Den gamle hulvej ned til
Kobbermøllen kan stadig erkendes.

Langs Gendarmstien ligger Abrahams Kilden. Dens vand siges at være helsebringende.

9	����
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Åbjerg Skov er udlagt som urørt skov. Kruså Mølleskov er for størstedelen udlagt som urørt skov,
og et mindre areal som plukhugstskov. Begge udpegninger følger af naturskovsstrategien.
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Engen vest for Åbjerg Skov indgår i fredningen omkring Kobbermølleslugten. Kruså Mølleskov
indgår i fredningen af Kruså Tunneldal.

'����	��

Naturskovstrategiens målsætninger for plukhugstskov og urørt skov er styrende for skovdriften.

�	��
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Engen i Mølleskov, samt engen mellem grænseområdet og Åbjerg Skov afgræsses fortsat.
Naturområderne i skovene er beskrevet i bilag 5, side 56-57.
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I Åbjerg Skov har Kongehuset jagtretten. Af hensyn til publikum, og som følge af det meget stejle
terræn, udøver skovdistriktet ikke jagt i hverken Åbjerg Skov eller Kruså Mølleskov.

Krusåen er grænsevandløb uden fiskeri.

�	��*�
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Både Åbjerg Skov og Kruså Mølleskov er meget benyttet som nærrekreative områder for Kruså.
Det største besøg ligger nok i Åbjerg Skov. Kruså Mølleskov er knap så tilgængelig, da der ligger et
område med vognmandsforretning umiddelbart foran indgangen til skoven. Flere passerer dog
Kruså Mølleskov langs Gendarmstien.

Der er i samarbejde med Bov Kommune lavet en plan for naturpleje i sammenhæng med det større
Kruså – Nyhus tunneldalsprojekt. Planen er i store træk gennemført.

I Åbjerg Skov er der indrettet en grillplads der er meget besøgt af områdets daginstitutioner.
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Skov nr. 410 Kort nr.  11 Areal i alt 8 ha, heraf skovbevokset 0 ha

bøg  ha strandeng mv 1 ha
eg  ha eng, mose, sø  ha
alø  ha overdrev, hede  ha
nål  ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet 7 ha

3���	��

Store Okseø ligger sammen med Lille Okseø ca. 500 ud fra kysten ved Sønderhav.

;������(������	�(*��
Store Okseø er dannet af en moræneaflejring af ler og grus fra sidste istid. Mod nordvest er der
dannet en strandeng på senere aflejret materiale. Strandengen ligger nu beskyttet af en kunstig
strandvold.

6*�
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Okseøerne har formodentlig fået deres navn ved, at der om sommeren har græsset kreaturer derude.
Store Okseø har formentligt været beboet siden 1500-tallet.

Ejerne af øen har ernæret sig ved landbrug og fiskeri, og senere ved skibs- og bådebyggeri samt ved
at drive en beværtning på øen. Øen har i en periode hørt til ejendommen "Frueskov". Fra 1845 og til
nu har den samme slægt beboet øen.

9	����
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I 1982 blev øen købt af Miljøminsteriet, Sønderjyllands Amt og Bov Kommune. Øen administreres
af Bov Kommune frem til år 2007, hvorefter ejendomsretten overtages af Miljø og
Energiministeriet.
I regionplanmæssig sammenhæng er øen klassificeret som naturområde samt turistområde med
særlig værdifulde landskaber.
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Der gøres ingen særlige plejetiltag ud over afgræsning af de høje arealer. Der er kun foretaget
kystsikring af de lave arealer af hensyn til bebyggelsen. Resten af kysten er overladt til naturlig
erosion.

A��
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Der drives ikke jagt på arealet.

�	��*�
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Øen benyttes som udflugtmål for turister. Der er etableret færgefart mellem øen og Sønderhav. Der
er mulighed for primitiv overnatning i telte. Der er bade og toiletmuligheder ved traktørstedet.

Oppe på øen er der anlagt en vandresti hele vejen rundt.

Der findes en folder om Store Okseø.
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Skov nr. 415 Kort nr.  11 Areal i alt 33 ha, heraf skovbevokset 14 ha

bøg  ha strandeng mv  ha
eg 10 ha eng, mose, sø 4 ha
alø ha overdrev, hede  ha
nål   4 ha stormfald  ha

Beliggenhedskommune:
Bov

andet 15 ha

3���	��

Gammelmose Skov ligger mellem Kollund og Hovedvej 8 (Kruså-Sønderborg). Begrænsningen øst-
vest er Nørrevej og Gammelmosevej.

En del af arealerne i Gammelmose Skov er netop nedlagt som planteskole, mens den øvrige del er et
moseareal og skovrejsningsarealer. Det tidligere planteskoleareal er for tiden bortforpagtet til
almindeligt landbrug, men overgår snart til frøplantage for danske buske.

Skovrejsningsarealet er tilplantet med ege, der er afkom af de specielle ”Tåstrup Ege” eller nu
”Bidstrup Ege”. Den fremtidige anvendelse af skovrejsningsarealet vil derfor være til frøplantage af
eg.

;������(������	�(*��
Gammelmose Skov er en sænkning i morænelandskabet, hvor et massivt lerlag har dannet et
vådområde med efterfølgende tilgroning og tørvedannelse. En del af den opståede tørvemose har
været opdyrket. Noget er blevet til planteskole, noget til skovrejsningsareal. En del henligger stadig
som mose, til trods for kraftig afvanding.

9	����
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Mosen er beskyttet ifølge Naturbeskyttelseslovens §3.
Området er ifølge regionplanen beliggende i et område af særlig landskabelig værdi samt i
turistområde.
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Skovrejsningsområdet drives som produktionsskov. Frøindsamling i egearealerne har dog 1.
prioritet. Det samme kommer til at gælde buskbeplantningerne i det tidligere planteskoleområde.

�	��
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En stor del af det resterende moseareal, som på grund af afvanding af omkringliggende naboarealer
er ret tørt, er i efteråret 2000 ryddet for opvækst og indhegnet til græsning med kreaturer. Desuden
er der udjævnet en del gamle grøfter, samt etableret et par småvandhuller.
Naturområderne er beskrevet mere detaljeret i bilag 5, side 62-63.
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Jagten på Gammelmose-arealerne er udlejet, dog ikke på det tidligere planteskoleareal.

�	��*�
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Der er indrettet et mindre parkeringsareal ved Gammelmosevej op mod hovedvej 8. Området
benyttes i øvrigt mest af lokale.
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Distriktets hugstplan kan opdeles i bevoksningsvise planer for hovedskovning og afvikling af
overstandere og en træarts(-gruppevis)- og aldersklassevis plan for udhugningen, hvor beregningerne
dog i praksis sker bevoksningsvis ved hjælp af tilvækstoversigterne.

Foryngelseshugsterne er planforskrifter i den forstand, at de er knyttet til bestemte arealer. Den
vedmasse, der fremkommer ved hugsten, både ved foryngelse og ved udhugning er oplyst i plantallene,
der ligeledes er at opfatte som planforskrifter, fordi de repræsenterer det bedst mulige skøn over en
hensigtsmæssig vedmassebalance. Men da der netop er tale om et skøn, bør afvigelser fra plantallene
kunne finde sted, såfremt de kan begrundes sagligt.

I forbindelse med distriktets årlige budgettering forudsætter Driftsplankontoret normalt, at

•  afvigelser på mere end 15% fra driftsplanens årlige planhugst ledsages af en motivering herfor,
•  afvigelser på mere end 15% fra driftsplanens årlige kulturareal ligeledes begrundes, idet der i denne

forbindelse ses bort fra de nuværende skovrejsningsarealers tilplantning,
•  afvigelser ikke akkumuleres år for år, idet en vedvarende forskel mellem plan og driftsdispositioner

kræver planændring for at kunne godkendes.

Stormen i 1999 har medført  omfattende randblottelser og dannelse af stormfaldskiler i mange af de
tilbageværende  nåletræbevoksninger. Den foreliggende benyttelsesplan medtager en stor del af
nåletræbevoksninger som pt må anses for ustabile i varierende omfang. Det er ikke et mål i sig selv at
hovedbenyttelsen af disse bevoksninger skal fordeles jævnt i perioden. Såfremt udviklingen tilsiger det
er det såvel af økonomiske som skovdyrkningsmæssige årsager hensigtsmæssigt at udskyde
hovedskovningen for en lang række bevoksninger. Også at udskyde foryngelsen til næste planperiode.
Under alle omstændigheder må der, med mindre en ny kraftig storm snart optræder, forventes en skæv
fordeling af foryngelserne i nåletræ, med tendens til et stigende foryngelsesareal løbet af perioden. Det
betyder at ovennævnte 3 forudsætninger for så vidt angår nåletræet ikke er gældende.

&��� ��	2�������������
Af det samlede foryngelsesareal på knap 660 ha udgør (selv-)foryngelser i bøg knap 40%,
foryngelser af nåletræ 36% og kultivering af UKU arealer  17%. Resten (7%) udgøres af foryngel-
ser af andet løvtræ end bøg.

Foryngelsesplanen fremgår af bilag 9. Kulturtabellerne i tabelbilag 11 viser den planmæssige
arealforskydning i driftsklasser og træarter i perioden.

&��� #*��
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For bevoksninger der er udlagt som urørt skov sker der ingen hugstberegning.
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Hugsten er generelt beregnet ud fra standardværdier i de valgte tilvækstoversigter. Udhugningen
bestemmes bevoksningsvist ud fra den pågældende bevoksnings højdebonitet. Valget af lokale
massekurver indvirker således alene på masseansættelsen i de bevoksninger, der
hovedskoves/skærmstilles i perioden.

9��0��������	�
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I overstanderbudgettet, tabelbilag 7, er der for alle bevoksninger, hvor der på plantidspunktet var
overstanderdele, anført afviklingstider. Afviklingstiderne er aftalt for den enkelte bevoksning og
kan i mange tilfælde være længere end planperioden. Her bliver slutmassen så lig startmassen
minus hugsten. Der er med brug af afviklingstider intet besluttet om hvornår det sidste træ skal være
væk, det er udelukkende en parameter, der bruges til at fastlægge massen ved periodens slutning.

I alle andre tilfælde forudsættes overstanderandele afviklet i løbet af den første periode.

Det bemærkes, at der ikke beregnes tilvækst for overstandere. Derved kan den faktiske hugst på
dette punkt overstige planens tal.
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Beregningsmæssigt forudsættes alle bevoksninger forynget midt i planperioden.
På samme sæt som ovenfor nævnt er der ved skærmstillinger til selvforyngelse og underplantning
indsat en afviklingstid på skærmbevoksningen ud fra en betragtning om, hvad der vil være
skovdyrkningsmæssigt fornuftigt at overholde ved planperiodens slutning. Som udgangspunkt er
ofte valgt en afviklingstid på 30 år, svarende til, at massen ved udgangen af perioden vil være det
halve af det niveauet ved periodens begyndelse.

Ved renafdrift forudsættes al masse hugget midt i perioden.

Al hugst i bevoksninger der er sat til foryngelse i løbet af perioden, incl. evt. forudgående tynding
henføres af det benyttede EDB program til hovedskovning. Det medfører en overvurdering af
hovedskovningsmassen, og tilsvarende undervurdering af tyndingsudbyttet. Fejlen er uundgåelig
men påvirker ikke den samlede hugstberegning.

&�� '����2	������������
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De overordnede tanker, der har styret udarbejdelsen af foryngelsesplanen er der redegjort for i afsnit 5.
Kulturtræarterne på det enkelte areal er valgt ud fra mange til dels modstridende hensyn, men der er
lagt vægt på at fastholde eller øge stabiliteten, fleksibiliteten og variationen. Selvforyngelser især i bøg
er det normale. Der skal således sikres såvel det produktionsmæssige som det landskabelige,
naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige.

Følgende retningslinier gælder for dispositioner på kulturarealer :
•  �
����	����������  � !"#� �	 i bevoksninger, som hverken opgives eller er sat til foryngelse i

perioden, kan uden planændring fyldes ud med en kultur af f.eks.  birk, ær, eller plantet lærk eller
skovfyr eller overlades til naturlig tilgroning.
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•  $��
�����	�������, som er domineret af birk eller el kan bevares, selvom litraen i øvrigt er sat til
foryngelse.

•  %����	����� af andre træarter end dem, der er angivet i foryngelsesplanen, kan uden planændring
foretages med op til 20%. Herunder kan op til 20% af en kultur også efterlades utilplantet, såfremt
chancen for succes ved tilplantning af frostudsatte eller vandlidende delarealer synes for ringe.

•  ����������� &��

�� (0,1-0,3 ha) i kulturer bør, forudsat at kulturen ikke opgives, uden formel
planændring fyldes ud med en egnet indblandingstræart - f.eks. nåletræ i bøgeforyngelser, rødgran i
douglasgranforyngelser samt evt. selvforynget løvtræ i plantede nåletrækulturer. Efterbedring af
helt små huller foretages normalt ikke.

•  '��
����
��������
����� foreskrives ikke i driftsplanen. Det forudsættes, at de gældende normer for
statsskovene følges i distriktets praksis. Af budgetgrundlaget fremgår, hvilket niveau for
kulturintensiteten, der er lagt til grund for beregning af distriktets driftsramme.

•  (���������������������
���kan der indplantes mindre nåletræholme på hårdbund.
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Formålet med at udtage visse arealer til særlig behandling er i dag stort set de samme som ved de
tidligere planer, nemlig at sikre, at der i driften tages de fornødne hensyn til andre interesser end de rent
produktionsmæssige, samt at lokalisere og fastlægge minimumskravet til arealforvaltningen. Til dette
formål er det skønnet hensigtsmæssigt at inddele arealerne i nogle grove klasser, hvortil der knyttes
nærmere forskrifter for driften af det enkelte areal.

En stor del af de driftsmæssige dispositioner, der fastlægges og konkretiseres under arealer til særlig
behandling er, siden den sidste plan for distriktet er skrevet, desuden kommet til udtryk i den nye
Skovlov fra 1989 som generelle retningslinier. Disse bestemmelser skal naturligvis følges under alle
omstændigheder, og bestemmelser af denne type er ikke medtaget under arealer til særlig behandling i
denne plan.

Ud over de driftsmæssige rammer, der overordnet beskrives i Skovloven, forudsættes alle arealer
drevet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende generelle retningslinier for Statsskovbruget,
såfremt driftsplanen ikke bestemmer noget andet.

Arealer med særlig behandling er, som nævnt, inddelt i forskellige typer afhængig af behandling og
vist på kort med tilhørende liste i bilag 8. Den lokaliserede særlige behandling er beskrevet i bilag 5.
Da enkelte litra kan være berørt af flere typer særlig behandling og enkelte behandlinger eventuelt kun
omfatter en del af en litra (f. eks. forsøg i en større bevoksning) skal understreges, at arealopgørelsen
kun er omtrentlig. Hvor naturskovsarealer deler litra, er der sket en litradeling langs
naturskovsgrænsen.

Arealtyperne med deres signaturer på kortbilagene er:
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1) Produktionsarealer: Ingen signatur.
2) Naturarealer: Gul.
3) Publikumsarealer: Rød.
4) Særlige publikumshensyn: Rødskraveret.
5) Fredninger: Grøn omkreds.
6) Forsøgsarealer/arealer til frøproduktion: Blå.
7) Arealer omfattet af Naturskovsstrategien: Grøn skravering afhængig af type.
8) Vandløb der behandles som beskyttede: Blå streg
9) Arealer der gøres vådere: Lyserød fladefarve

Ad 2:
Bevoksede og ubevoksede naturarealer (alle litra hvori der forefindes §-3 områder) som drives med
særlig behandling/pleje af hensyn til arealernes naturmæssige værdi. Kortene er ikke akkurate, da
der ikke er gennemført litradelinger efter naturgennemgangen. Således vil kortene angive større
arealer med beskyttede naturtyper, end der rent faktisk forefindes, fordi det i nogle tilfælde kun vil
være en del af de fremhævede litra, der er §-3-beskyttet. For en nøjere afgrænsning henvises til
planteksten i afsnit 6 med den tilføjelse, at det som altid er naturtilstanden på lokaliteten, der er
afgørende for hvorvidt et areal er beskyttet eller ej. I afsnit 6 findes ligeledes en beskrivelse af
baggrunden for naturplejeplanen og den benyttede klassifikation af arealerne.

Ad 3 og 4:
Publikumsarealer omfatter dels egentlige selvstændigt litrerede publikumsanlæg som f. eks. P-pladser,
R-pladser m.v. (3 - fladefarvet rød), dels arealer, der drives eller i fremtiden skal drives med særlige
publikumshensyn (4 - rød skravering på gul baggrund). Særskilt visning af områder med særlige
publikumshensyn er i forhold til tidligere kun benyttet i begrænset omfang, primært fordi hensyntagen
til publikum er en integreret del af arealdriften.

Ad 5:
Kategorien omfatter dels fredninger (deklarationsfredninger, kendelsesfredninger, overenskomster og
fredningsbekendtgørelser) samt adm. fredede arealer. I forhold til forrige plan er der betydeligt færre
arealer, der er udlagt som administrativt fredede. Baggrunden herfor er, at langt den største del af disse
arealer i dag er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser eller er udpeget i forbindelse med
naturskovsstrategien. Af stadigt gældende administrative fredninger skal nævnes bevarelsen af
brudgomskoblet i Nørreskoven.
Kortene er ikke akkurate, da der ikke er gennemført litradelinger efter fredninger. Således vil
kortene angive større arealer med fredninger, end der rent faktisk forefindes, fordi det i nogle
tilfælde kun vil være en del af de fremhævede litra, der er fredet.

Ad 6:
Arealer, der benyttes til forsøg og frøproduktion.
Driften tilrettelægges i samarbejde med den institution, der har anlagt forsøget og driftsplankontoret.
Der er ikke gennemført litradelinger efter forsøg. Kortene vil således angive større arealer med
forsøg, end der rent faktisk forefindes. Indenfor denne kategori er endvidere vist hvilke arealer, der
ultimo 2001 bruges til indsamling af bog i Gråstenskovene.
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Ad 7:
Arealer under Naturskovsstrategien omfatter urørt skov, skov drevet med plukhugstdrift, græsnings-
skov og stævningsskov. Der er her kun medtaget de arealer, der er listet i udpegningen – ikke de der på
de oprindelige udpegningskort er omkranset af en grøn streg.

Ad 9:
Endvidere er der på kortene med lyserød signatur vist de mindre områder, der i løbet af perioden skal
gøres vådere. Der er ingen arealmæssig opgørelse knyttet til denne markering. Stedvis kan farven være
vanskelig genkendelig, såfremt der på samme areal er markeret for anden særlig hensyn, f. eks. at
området er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

I tabellen er vist sammendrag af arealer med særlig behandling. Bemærk at et areal kan være indeholdt
i flere kategorier (f. eks. være både fredet areal og areal omfattet af Naturskovsstrategien). Det er
således ikke ud fra tabellen muligt at beregne en samlet procentandel af arealer med særlig behandling
for distriktet.

Behandlingstype Distrikt

Ha

Naturarealer 551,0

Publikumsanlæg,  særlige

publikumshensyn

24,0

Frøavlsbevoksninger og

forsøgsarealer

78,7

Fredede arealer 2279,2

Urørt skov 157,8

Plukhugst 50,0

Andre driftsformer ifølge

Naturskovsstrategien

22,7

Der skal knyttes følgende bemærkninger til tabellen:
•  Der er for alle skove medtaget udlitrerede vandløb. Naturplejeplanen indeholder endnu flere

vandløb, men disse er ikke selvstændigt litrerede
•  Publikumsanlæg er kun medtaget, hvis de er udlitrerede.
•  Der er ikke udlitreret efter fredninger og naturgennemgangen. Tabellen angiver derfor større

arealer med fredninger og naturarealer end der rent faktisk forefindes.

Fremover vil alle de ovennævnte beskyttelsestemaer fremgå i CSR sammen med de fredede
fortidsminder ved at de nævnes i bemærkningsfeltet.

&!� ,����������	
��������	
I forbindelse med driftsplanlægningen er der foretaget en registrering af fortidsminder på arealerne.
Der er udarbejdet et katalog indeholdende en afdelingsvis listning af fortidsminderne med angivelse
af fredningsnummer, sognebeskrivelsesnummer, en summarisk beskrivelse af fortidsmindet og
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endelig en bemærkningskolonne, hvori tilstanden samt fremtidige tiltag i form af pleje, vedlige-
holdelse m.v. er anført. Til kataloget hører et sæt skovkort, hvor fortidsminderne er forsynet med
numre svarende til kataloget. Dette materiale er tilsendt distriktet særskilt og kataloget er vedlagt
planen i bilag 7. Kataloget opdateres løbende i planperioden af den centrale styrelse i takt med
eventuelle opkøb eller salg af arealer, i takt med eventuelle fund af “nye” fortidsminder eller ved
udgivelse af nye skovkort.

Alle de ved udgivelsen kendte ������� fortidsminder er trykt som signaturer på skovkortene. For en
summarisk listning af fortidsminder se afsnit 4.8.1.

Distriktet indberetter, hvad der måtte blive fundet af hidtil ikke registrerede fortidsminder.

&�� ,����	���	��	��
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Nedenfor listes summarisk hvilke områder det i forbindelse med planudarbejdelsen er fundet
fornuftigt at erhverve såfremt mulighederne viser sig:
•  Parceller i Fjordmosen i Nørreskoven
•  Marken op til Helvedgård voldsted, arrondering
•  Amtets strimmel mellem Øvelgunde Fredskov og vejen til Fynshav (løses muligvis i forbindelse

med vejudvidelse ved Mjang Dam)
•  Magelæg omkring Oldenor for sikring af bred
•  Alt efter udviklingen i landbruget skal mulighederne for naturgenopretning i Mjels sø og

Bundsø iagttages
•  Opkøb af arealer til skovrejsning ved Nordborg hvis skovrejsningsområdet bibeholdes i

regionplanen
•  Opland til Mjang Dam, Thorup Made samt mindre arealer mod syd for at muliggøre

naturforvaltningsprojekt
•  Areal ud til Sønderborg bugt, enklave
•  Arealer vest for Sønderskoven ud mod Borgmester Andersens vej for at sikre åbent område op

til skoven
•  Arealer omkring Sdr. Landevej, sikre friholdelse for byggeri
•  Arealer på Dybbøl i henhold til opkøbsplaner
•  Smalle arealer hvor Gendarmstien løber på SNS arealer for at kunne flytte ind i landet

efterhånden som kysten skrider ned
•  Lille enklave mellem slette og sydenden af Skodsbøl skov
•  Smalt areal langs Bovrupvej i Vestsiden af Roden skov
•  Smalt skovareal mellem Dams skov og Buskmosevej
•  Arealer ved Helligsø for at styrke de rekreative muligheder
•  Skovenklaver i Hønsnap skov
•  Skovareal mellem Rønshovedskovene og Kelstrup Fredskov
•  *Enklave samt engareal i Rode skov
•  (*)Opland til Gejl Å med henblik på at sikre mere vand i Rode Mose og mere naturvenlig pleje

af Gejl Å
•  *Skovrejsning omkring Gammelmose skov
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•  Arrondering af Åbjerg Skov
•  Urørt skov nord for Kiskelund Plantage for at sikre sammenhæng med ekstensiveringen af

plantagen

Den påtænkte arealanvendelse efter evt. erhvervelse af de med * områder i ovenstående liste er ikke
i overensstemmelse med arealudpegningen i det foreliggende forslag til regionplan.

&��� 9	������"������	

•  Udmatrikulerede småarealer hvor beliggenheden mindesten m.v. er blevet berigtiget
•  Opholdsareal ved Iller strand
•  Meget lille skovtrekant vest for Bovrupvej
•  Lille skovtrekant øst for Fjordvejen evt. som magelæg med strimmel i Rode skov
•  Kollund Skovholm

Det er distriktets ansvar løbende at gøre sig overvejelser om muligt salg, når boliger og bygninger
skifter funktion/status og som følge heraf ikke længere er nødvendige i den daglige drift. Indstilling
om salg sker til den centrale styrelse.

&$� 9������
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Gråsten distrikt incl.  naturskole har i alt ansat 8 ½ funktionærer og 16 skovarbejdere og skovløbere.
Herudover er distriktet vært for EUD-elever og SLING-studerende. Distriktets funktionær-
bemanding består på plantidspunktet af en skovrider, en forstfuldmægtig, en distriktsskovfoged, 1½
distriktssekretær og tre skovfogeder. Der er derudover tilknyttet en naturskoleleder.

&$�� #*������0����
	��
�

Husene på distriktet og deres anvendelse fremgår af bilag 6. Af bilaget og afsnit 7.5.2 fremgår også
de ændringer i anvendelsen, der kan forudses ved planperiodens start.
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Til dette kapitel knytter sig størstedelen af de tabelbilag, der er samlet i et særligt bind til planen.
Det er et stort og ret uoverskueligt materiale, og de mange oplysninger det indeholder, kan ikke alle
trænges sammen i oversigtlige tabeller eller tekstmæssige sammenstillinger. I bilag 3 redegøres for
grundlaget for beregning af den stående masse og hugsten – herunder især for den i forbindelse med
revisionen udførte taksation.
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Den årlige planhugst (efter fradrag af I.U.V.) i perioden 2001-2015 for hele distriktet, opdelt
træartsgruppevist (incl. hugst på ubevoksede arealer) og fordelt på skovparter fremgår af tabellen.

Ved planhugsten forstås den beregnede hugst opgjort i stående masse fratrukket IUV, hvorved
planhugsten opgøres i regnskabskubikmetre, som kan sammenlignes med den faktiske mængde der
indføres i hugstregnskabet. Planhugst opgjort i regnskabskubikmetre omtales i afsnit 8.1, 8.1.2 og
8.1.3. I øvrige afsnit i planen er med mindre andet er anført tale om opgørelse af stående masser. I
tabelbilagene  er alle masseangivelser stående masser, dog er der i tabelbilag 10 anført planhugst i
regnskabskubikmetre i linierne i sortimentsudfaldet, der starter med i alt aflagt.

Skovpart Nørreskov Sønderskov Rinkenæs Distrikt i alt Distrikt - %
Træartsgruppe m3 m3 m3 m3 %
�+3
HS + OS 2.229 686 1.931 4.846 43
UH 2.664 2.122 1.514 6.300 57
I alt 4.893 2.808 3.445 11.146 100
�3
HS + OS 91 36 167 294 20
UH 305 292 609 1.206 80
I alt 396 328 776 1.500 100
9;+
HS + OS 99 99 199 397 43
UH 214 198 123 535 57
I alt 313 297 322 932 100
389:
HS + OS 1.219 1.651 1.856 4.726 74
UH 355 380 888 1.623 26
I alt 1.574 2.031 2.744 6.349 100
9:��4�:D;
HS + OS 182 50 579 811 82
UH 70 22 89 181 18
I alt 256 72 668 992 100
9;;�
HS + OS 3.820 2.522 4.732 11.074 53
UH 3.608 3.014 3.223 9.845 47
I alt 7.428 5.536 7.955 20.919 100

Planhugsten for hele perioden udgør i regnskabskubikmetre ca. 314.160 m3 eller 20.919 m3 årligt.
Målt i m3 stående masse andrager planhugsten årligt 23.913 m3, hvilket svarer til en gennemsnitlig
IUV-procent på 10 %. I afsnit 8.1, 8.1.2 og 8.1.3 omtales planhugst.
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IUV står for Ikke Udnyttet Vedmasse og er en diameter- og driftsklassevis afhængig korrrektionsfaktor, der bruges når
hugstmasser skal omsættes fra stående masse til regnskabskubikmetre.  IUV procenter er oprindelig opgjort for ca. 20 år
siden og har med mellemrum været korrigeret på baggrund af skøn. En eventuelt kommende ny undersøgelse af IUV vil
i givet fald kunne medføre korrektion af ovenstående planhugst.

Som nævnt indledningsvist i kapitel 8 må det forventes, at hovedbenyttelsen i nåletræ vil være
skævt fordelt i periodens løb. Det foreløbige bud går på, at hovedskovningen i nål vil udgøre 50%
af det gennemsnitlige i de første 5 år af planperioden, nå normen i den midterste 5 års periode for at
nå op på 150% af niveauet i den sidste 5 års periode. I sammendrag vil det betyde følgende for
planhugstens fordeling over 5 års perioderne. Såfremt det i løbet af perioden viser sig at en
væsentlig del af nåletræsbevoksningerne stabiliserer sig markant, bør planændring om overførsel til
næste planperiode indstilles til styrelsen. Afhængig af omfang vil nye hugstberegninger kunne
iværksættes.

Delperiode Nørreskov, m3 Sønderskov m3 Rinkenæs m3 Distrikt m3

1. 5 års periode 6.728 4.686 6.737 18.151
2. 5 års periode 7.428 5.536 7.955 20.919
3. 5 års periode 8.128 6.386 9.173 23.687

Med de naturnære foryngelsesformer in mente for løvtræ især i bøg og ask er det ikke skønnet
gennemførligt at forcere foryngelserne af disse træarter for at kompensere for den forventede skæve
fordeling af hovedskovningen i nåletræ.
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I tabellen er foretaget sammenligning af hovedskovningsareal og –masser (taxationskubikmetre)
mellem den nye og den afvigte plan. Det skal bemærkes, at hovedskovning her er defineret som al
hugst, der foretages i bevoksninger, som er sat til foryngelse, d.v.s. incl. eventuel gennemhugning
som foretages forud for den planlagte foryngelse. Der opstår herved en afvigelse i forhold til
hugstregnskabet, hvor tynding i bevoksninger, der er sat til foryngelse i perioden, henføres som
udhugning. Afvigelsen er lille men uundgåelig og systematisk. De i nedenstående tabel anførte
hugsttal  i m3/ha/år er opgjort i stående masser. Hugsten omfatter hugsten i hele planperioden incl
den hugst som er baseret på periodens tilvækst i foryngelsesbevoksningerne.

2001-2015                              Afvigte plan
ha/år  m3/ha/år ha/år  m3/ha/år

LØV – HS 20,7 246 26,4 274
NÅL – HS 15,7 377 11,8 417
I alt 36,4 302 38,2 319

Det fremgår, at det årlige hovedskovningsareal falder svagt, mindre aktivitet i løvtræ og større i
nåletræ i forhold til tidligere. Afviklingen af overstandere er tilsvarende reduceret. I den gamle plan
forventedes overstandermassen ved periodens start at blive reduceret til 30% ved periodens udløb. I
den foreliggende plan forventes reduktionen at ske til 50% af primomængden.

 ��� ,����*��
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Tabellen  viser det gennemsnitlige sortimentsudfald i planhugsten. (Yderligere oplysninger findes i
Tabelbilag 10: Træartsvis hugstopgørelse). Til sammenligning er indsat et samlet tal fra den afvigte
plan. Endvidere er indsat fordelingen fra budgetgrundlaget år 2000 (med tal før
stormfald/hugststop).
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Træartsgruppe Effekttype      Fordeling 2001 – 2015           Afvigte plan         Budgetgrundlagets
               Fordeling

m3/år % m3/år % m3/år %
BØG Brænde 1.701 15 591 5 500 6

Junckerkævler 4.573 41 6.216 54 3.700 44
Kævler 25 – 29 56 1 100 1 80 1
Kævler 30 – 34 246 2 257 2 220 3
Kævler 35 – 39 366 3 383 3 350 4
Kævler 40 – 49 964 9 1.319 12 950 11
Kævler 50 – 59 912 8 1.524 13 1.000 12
Kævler  > 60 189 2 503 4 400 5
Selvskovning 2.132 19 520 5 1.260 15
I alt 11.139 100 11.413 100 8.460 100

EG Brænde 591 39 256 13 330 17
Junckerkævler 278 19 738 37 670 34
Kævler 20 – 24 26 2 0 -
Kævler 25 – 29 34 2 13 1 10 1
Kævler 30 – 34 65 4 50 3 50 3
Kævler 35 – 39 78 5 56 3 80 4
Kævler 40 – 49 118 8 125 6 150 8
Kævler 50 – 59 97 6 180 9 200 10
Kævler  > 60 91 6 428 21 360 18
Selvskovning 122 8 152 8 150 8
I alt 1.500 100 1.998 100 2.000 100

A. LØV Brænde 221 24 117 8 110 8
Junckerkævler 338 36 908 58 760 57
Kævler 20 – 24 8 1 50 3
Kævler 25 – 29 26 3 57 4 90 7
Kævler 30 – 34 37 4 36 2 40 3
Kævler 35 – 39 49 5 54 3 50 4
Kævler 40 – 49 116 12 203 13 170 13
Kævler 50 – 59 53 6 14 1 10 1
Kævler  > 60 14 1 0 -
Selvskovning 73 8 121 8 100 8
I alt 935 100 1.560 100 1.330 100

GRAN Brænde 42 1 0 -
Cellulosetræ 412 6 1.954 26 1650 25
Emballagetræ 495 8 1.328 18 800 12
Korttømmer 793 12 423 6 440 7
Lameltræ 73 1 0 - 530 8
Langtømmer 13-15 61 1 302 4 300 5
Langtømmer 16-20 770 12 1.643 22 1.370 21
Langtømmer 21-25 1481 23 1.274 17 1.000 15
Langtømmer 26-30 1090 17 407 5 300 5
Langtømmer >30 766 12 148 2 100 2
Flis 365 6 0 -
I alt 6.348 100 7.479 100 6.490 100

A. NÅL Korttømmer 301 30
Cellulosetræ 500 50
Emballagetræ 19 2
Flis 174 18
I alt 994 100

Planhugst i alt 20.916 22.450

Note vedrørende tallene for NÅL fra forrige plan: Nåletræhugst er ikke fordelt til tømmer-/ikke-tømmerproducerende
arter. I budgetgrundlag gælder tilsvarende.
Note vedrørende tallene for LØV fra forrige plan: Opdelingen i den gamle plan ligner ikke den der benyttes i dag.
Masserne fra den gamle plan er derfor fordelt så godt som muligt ved skøn til inddelingen i dag.
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I bøg og eg falder andelen af større kævler mens andelen af brænde og selvskovning stiger.
I nål stiger andelen af tømmer på grund af den skæve fordeling mellem tynding og hovedskovning,
hvor sidstnævnte er klart dominerende og udgør 80% af nåletræshugsten, i den gamle plan var
andelen blot 60%.
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I tabellen ses diameterfordelingen af planhugsten for så vidt angår BØG og NÅL. Der er
sammenlignet med budgetgrundlaget samt den gamle plan. Diameterfordelingen fra denne plan og
den afvigte er fremstillet grafisk i de efterfølgende to figurer. I afvigte plan benyttes to
sortimentsforhold i nål – et for løvskovene og et for plantagerne. Forud for præsentationen af
diamterfordelingen er der derfor skønsvist sket fradrag af i.u.v. på grundlag af en kombination af
disse to sortimentsforhold, hvorfor sumtallet ikke stemmer fuldstændig overens med afvigte plans
planhugst.

BØG Planhugst Gl. planer Budgetgrl. NÅL Planhugst Gl. planer Budgetgrl.
m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 %

< 10 0 0 187 2 140 2 < 10 172 2 401 5 200 3
10 - 14 502 5 444 4 350 5 10 - 14 267 4 1.042 14 1.040 16
15 - 19 631 6 771 7 570 8 15 - 19 484 7 1.782 24 1.780 27
20 - 24 890 8 627 5 370 5 20 - 24 1.044 14 2.617 35 2.160 33
25 - 29 983 9 696 6 420 6 25 - 29 1.487 20 1.153 15 920 14
30 - 34 1.254 11 335 3 200 3 30 - 34 2.137 29 338 5 270 4
35 - 39 1.182 11 661 6 390 6 35 - 39 1.273 17 65 1 50 1
40 - 44 951 9 1.461 13 870 13 40 - 44 305 4 11 - 10
45 - 49 1.526 14 1-921 17 1.070 15 45 - 49 92 1 22 - 20
50 - 54 2.022 18 1.466 13 880 13 50 - 54 42 1 29 - 30
55 - 59 702 6 1.302 11 780 11 55 - 59 22 - 3 -
> 60 494 4 1.544 13 920 13 > 60 16 - 15 - 10
I alt 11.137 100 11.415 100 6.960 100 I alt 7.341 100 7.478 100 6.490 100

Note: Budgetgrundlagets tal indeholder i modsætning til plantal  ikke selvskovning.

For bøgens vedkommende er mængden af stort dimensioneret træ i hugsten blevet mindre i den nye
plan. Det skyldes flere ting, dels er hovedskovnings-massen reduceret med 20.000 m3 i forhold til
1986 planen, dels er hugst af eksisterende overstander-masse ligeledes ca. 20.000 m3 mindre.
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Trods det betydelige
stormfald i 1999 i nåletræ
især i Kelstrup Plantage,
rummer den foreliggende
plan et større foryngelses-
areal end planen fra 1986.
Relativt store arealer, plantet
efter stormen i 1967 er sat til
foryngelse.

De store svingninger i
afsætningsmuligheder og
effekternes indbyrdes
prisrelationer, gør det
vanskeligt, at forudsige

sortimentsudfaldet præcist. Dette gælder specielt for nåletræets mindre værdifulde effekter. Der vil
således løbende ske forskydninger mellem disse effekter.
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Tabellen indeholder en driftsklassevis massebalance for distriktets bevoksede skovareal.
Tilsvarende oplysninger på skovpartsniveau findes i tabelbilag 9.
Driftsklasse                 Status 2001        Tilvækst

     2001 - 2015
            Hugst
    2001 – 2015

                 Status 2015

m3 i alt m3/ha m3/ha/år m3/ha/år m3/ha m3 i alt
BØG 380.589 251 9,5 8,0 261 417.051
EG 68.994 168 6,5 4,1 166 85.385
Ask og Ær 36.006 139 7,2 5,8 140 41.591
A. Løv 5.133 106 5,5 2,1 147 7.760
GRAN 76.581 216 15,7 20,5 242 55.688
ÆDELGRAN 20.789 212 14,9 17,7 324 17.625
ANÅ 7.832 209 7,6 6,7 129 8.581
I alt 596.194 218 9,5 8,6 225 633.681

Masseniveauet pr. ha bevokset areal stiger fra 218 m3 til 225 m3, svarende til en opsparing på knap
40.000 m3 i løbet af perioden.
At opsparingen pr ha  ikke er
større, skyldes bl.a. at der i
perioden skal kultiveres godt
100 ha stormfaldsareal, et
areal som indgår i opgørelsen
for 2015, men ikke for 2001.
Noget tilsvarende gør sig
gældende for eg og andet nål,
selvom tilvæksten pr ha og år
er betydeligt større end
hugsten stiger forrådet pr ha
ikke i disse driftsklasser.
Baggrunden er at
arealtilgangen  er væsentligt
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større end afgangen.
For Gran og Ædelgran gør det modsatte sig gældende, trods en betydelig hovedskovning, der
overstiger den løbende tilvækst, stiger massen pr ha  mærkbart, da der kun i begrænset omfang
anlægges nye kulturer som er med til at trække det gennemsnitlige masseniveau ned. Det samlede
forråd indenfor disse driftsklasser reduceres derimod mærkbart.

 �� ,�	��������	���(����7�
Distriktets foryngelsesplan fremgår af bilag 9. I tabelbilag 11 findes kulturtabellerne såvel
driftsklasse- som træartsvist opstillet.
Det er væsentligt at erindre, at denne plans kulturareal ikke er ligeligt fordelt over planårene, idet
hele det ukultiverede areal, der er opstået efter stormen i 1999, forventes genkultiveret på fire år i
perioden 2001 – 2004. Modsat vil en række foryngelser af nåletræ blive søgt udskudt til sidst i
perioden.

Status pr. 1.1.01 Foryngelsesareal Kulturareal Status - pr. 1.1.16
Anvendelse ha % Ha ha/år ha ha/år Ha %
Bøg 1.518,2 56 257,6 17,2 337,6 22,5 1598,2 57
Eg 411,6 15 23,3 1,6 126,4 8,4 514,7 18
Ask og Ær 259,7 10 27,6 1,8 65,4 4,4 297,5 11
A. Løv 48,6 2 2,3 0,2 6,5 0,4 52,8 2
Gran 355,4 13 166,6 11,1 41,5 2,8 230,3 8
Ædelgran 97,9 4 56,7 3,8 13,2 0,9 54,4 2
Andet nål 37,4 1 12,5 0,8 41,5 2,8 66,4 2
Bevokset 2728,8 100 546,6 36,4 632,1 42,1 2814,3 100
Ubevokset 1050,1 38 111,3 7,4 25,8 1,7 964,6 34
I alt 3778,9 657,9 43,8 657,9 43,8 3778,9

Løvtræarealet stiger på bekostning
af arealet med nåletræ. Netto-
reduktionen af det ubevoksede
areal er ikke reel, det drejer sig
alene om genkultivering af midler-
tidigt ukultiverede stormfalds-
arealer.
Af løvtræet vokser bøg med ca. 80
ha, eg med ca. 100 ha og arealet
med ask med knap 30 ha.
Distriktets løvtræprocent stiger fra
82 til 88 i løbet af perioden.
Næsten 50% af nåletræaealet
forynges i perioden. Omfanget

skyldes dels aldersfordelingen, dels den ustabilitet som  1999 stormen har medført samt muligheden
for at udnytte pyntegrøntbevoksninger til skærme for løvtrækulturer.
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Planlagt træart/anvendelse
Nuværende BØG EG Ask og

ÆR
A. Løv Gran Ædelgran ANÅ UBV. I alt

BØG 257,6 - - - - - - - 257,6
EG 14,4 8,9 - - - - - - 23,3
Ask og Ær 1,8 0,3 24,1 - - - - 1,4 27,6
A. Løv 0,6 - - 1,4 - - - 0,3 2,3
Gran 16,4 71,2 30,9 3,3 12,7 - 20,2 11,9 166,6
Ædelgran 28,2 11,8 1,9 0,4 1,3 7,7 2,7 2,7 56,7
ANÅ 3,8 0,5 1,9 0,5 0,6 - 5,2 - 12,5
UBV. 14,8 33,7 6,6 0,9 26,9 5,5 13,4 9,5 111,3
I ALT 337,6 126,4 65,4 6,5 41,5 13,2 41,5 25,8 657,9

Bøgebevoksninger der er sat til hovedbenyttelse selv-/naturforynges med bøg. Eg bliver dels til bøg,
dels til eg igen. Ask, der som hovedtræart har et begrænset dyrkningsområde, bliver overvejende til
ask igen.
For grans vedkommende sker der et skred i retning af mere stabile nåletræarter, mere løvtræ (især
eg) eller overgang til naturområder for fugtige lokaliteters vedkommende.
Noget lignende gør sig gældende for ædelgranarter, herunder pyntegrønt. Deres stabilitet og relativt
store skærmsikkerhed udnyttes dog i noget større omfang end det skønnes muligt for grans
vedkommende til at få etableret en relativ stor andel bøg.

Ovenstående opgørelse vedrører kun hovedtræarterne. Da der fremover ikke etableres monokulturer
vil variationen i de nye bevoksninger være større end ovenstående tabel indikerer.
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I nedenstående udregninger er planens økonomiske konsekvenser sammenlignet med budget-
grundlagets tilsvarende tal for 2000 (beregnet før stormfald og hugststop), der er det senest
udregnede på planskrivningstidspunktet. For at give sammenlignelige tal er planens tal ganget med
de samme priser/omkostninger som benyttes i budgetgrundlagets grundlæggende modeller. Der er
for alle beløb tale om kr./år på distriktsniveau.

Distriktets mange askemoser i løvskovene og spredte mindre nåletræholme er et fordyrende element
i den daglige skovdrift bl.a. fordi man i mange tilfælde må spille træet ud for ikke at ødelægge
vådbundsarealerne eller for nåletræets vedkommende grundet det ringe dækningsbidrag lade det
ligge. Ved fastlæggelsen af distriktets endelige økonomiske forhold i de enkelte år i planperioden
skal det diskuteres, hvordan disse ekstraudgifter honoreres.

%��� 6*�
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Den foreliggende foryngelsesplan indeholder 657,9 ha, der skal tilkultiveres i perioden. Dette tal
skal dog korrigeres for at en del af kulturerne anlægges med særskilt bevilling. Det drejer sig om i
alt 120 ha fordelt med 25 ha bøg, 24 ha eg, 20 ha alø, 25 ha gran og 26 ha anå..

Dette fører til nedenstående kulturarealer for perioden som helhed:

Driftsklasse Areal

   BØG 55,0
   EG 97,4
   ALØ 36,9
   GRAN 21,5
   ANÅ 23,7
Alm. kulturer 234,5
   BØG 257,6
   EG 5,0
   ALØ 15,0
   GRAN
   ANÅ
Selvforyngelse, naturlig
tilgroning

277,6

Rydninger til natur 25,8
I alt 537,9

Disse tal benyttes i nedenstående, hvor anlægsudgifterne pr. år er udregnet og sammenlignet med
budgetgrundlaget. Der benyttes budgetgrundlagets standardanlægsudgifter for distriktet. Ved
udregning af udgiften til ovennævnte rydninger er der regnet med 3.000 kr/ha.
Andelen af selvforyngelse i eg og alø, især ask er skønsbaseret.
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Plan 2001 – 2015 Budgetgrundlaget
Driftsklasse Udgift pr. ha Kulturareal Udgift i alt kulturareal Udgift i alt

kr. ha/år kr./år ha/år kr./år
Plantning
BØG 43.000 3,7 159.100 4,6 200.000
EG 41.000 6,5 266.500 3,3 136.300
ALØ 38.000 2,5 95.000 3,8 144.900
GRAN 20.000 1,4 28.000 6,4 125.300
ANÅ 30.000 1,6 48.000 0,6 11.700
Selvforyngelse
BØG 7.000 17,2 120.400 18,5 121.400
EG 10.000 0,3 3.000
ASK 10.000 1,0 10.000
Rydninger 3.000 1,7 5.100
I alt 35,9 735.100 37,2 739.600

Det ses, at de gennemsnitlige 0	������*�
*	*����
�	��������������������������	��	�0	, excl.
stormfaldskulturerne.

Det er tidligere bemærket, at hovedskovningen i nål forventes at være på et 50% niveau af
gennemsnittet i den første 5 års periode, nå det gennemsnitlige niveau midt i perioden for at nå op
på 50% over det gennemsnitlige sidst i perioden. Fordeles udgifterne til kultur efter nåletræ på
tilsvarende vis medfører det at den samlede kulturudgift som nævnt ovenfor skal reduceres til
462.000 kr pr år i den første 5 års periode og øges til 1.008.000 kr pr år i den sidste 5.års periode.

%��� 6*�
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De årlige udgifter til kultur- og bevoksningspleje fastlægges i det enkelte års budgetgrundlag på
grundlag af det pågældende års konkrete kulturpleje- og bevoksningsplejeareal. Der ��	�
���������
��	� ��-�� ���	� ��� ���������
����� 0	����� *����
�	, der således vil være afledte størrelser af det
faktisk udførte kulturarbejde.
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Ved at rense diameterfordelingen i tabelbilag 10 for for flismængden og i.u.v. er det muligt at gange
denne med budgetgrundlagets omkostningsmodeller. Derudover kan planhugstens sortimentsfor-
deling ganges med budgetgrundlagets salgsprismodeller. Herved er nedenstående tal i for
SKO/UDG og SKO/IND fremkommet.

konto “SKO/IND” konto “SKO/UDG” Sum konto SKO
Foreliggende plan
BØG 4.777.000 1.254.000 3.523.000
EG 672.000 193.000 479.000
ALØ 493.000 131.000 362.000
NÅL 2.167.000 739.000 1.428.000
I alt 8.109.000 2.317.000 5.792.000
Bugetgrundlaget
BØG 4.032.000 1.369.000 2.663.000
EG 1.161.000 287.000 874.000
ALØ 577.000 219.000 358.000
NÅL 1.735.000 961.000 774.000
I alt 7.505.000 2.836.000 4.669.000
Forskel 604.000 519.000 1.123.000
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Ud fra hugst i alt kan det gennemsnitlige dækningsbidrag pr m3 udregnes til  255 kr i budgetgrund-
laget og 284 kr i den nye plan. I bøg er dækningsbidraget pr m3 uændret  315 kr , i eg falder den  fra
457 kr til 320 kr grundet noget mindre hovedskovning, alø stiger fra 269 til 387 kr. I nål stiger
dækningsbidraget fra 119 kr til 210 kr. Stigningen skyldes større dimensioner af den kommende
hugst, som både øger salgsprisen og mindsker omkostningerne. I takt med stigende naturnær drift
forventer distriktet stigende skovnings- og transportomkostninger.

Den tidligere nævnte forventede forskydning af hovedskovningen i nål vil have indflydelse på
indtægter og omkostninger på konto SKO.
I praksis er efterfølgende korrektion sket ved at opgøre hovedskovning og overstanderhugst af nåletræ og beregne
tilhørende priser og omkostninger. Det er ikke helt korrekt, dels har  overstanderhugst ikke meget med hovedskovning
at gøre, dels kan nåletræ hovedskoves i løvtræbevoksninger og vice versa, men trods disse usikkerheder vurderes det at
være en brugbar fremgangsmåde.

For de to 5 års perioder i  starten og slutningen af planperioden er ændringer i skovningsindtægter
og –omkostninger vist i nedenstående tabel.

SKO/IND SKO/OMK SKO netto
1. 5. års periode LØV 5.942.000 1.578.000 4.364.000

NÅL 1.291.000 478.000 813.000
I alt 7.233.000 2.056.000 5.177.000

3. 5 års periode LØV 5.942.000 1.578.000 4.364.000
NÅL 3.043.000 1.000.000 2.043.000
I alt 8.985.000 2.578.000 6.407.000

%�!� �������
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Budgetgrundlaget regner ikke med, at der skal aflægges flis. Nærværende plan regner med en
beskeden produktion i nåletræ, den årlige  flismængde er på 500 m3 gran. Dette ganges med en pris
pr. m3 på henholdsvis  257 kr. og en hugstomkostning pr. m3 på 250 kr. Derved opnås et årligt netto
på 3.500 kr. Beløbet er ikke af en størrelsesorden der her vil blive indregnet i de samlede ændringer
af budgetgrundlaget.
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Gråsten Statsskovdistrikt er udpeget som pyntegrøntdistrikt, det vil sige at hovedparten af distriktets
arealer med nobilis og nordmannsgran udnyttes til produktion af juletræer og pyntegrønt. I perioden
2001-2004 vil der ikke blive anlagt nye pyntegrøntkulturer. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med
arealerne på Haderslev og Aabenraa distrikter, idet de 3 distrikter har indgået samarbejde om
produktion og afsætning.
Der er ikke lavet beregninger vedr.  budgetgrundlagets pyntegrøntindtægter og omkostninger.

%�$� :�
*	�����
I forbindelse med gennemgangen af naturarealerne er der sket en klassificering af det enkelte areal
dels med hensyn til områdets naturmæssige værdi, dels med hensyn til områdets plejebehov. Ved
fastsættelsen af plejebehovet er der sket en opdeling i 4 behovsklasser som beskrevet i bilag 5.

I bilag 5 findes dels en bruttoliste med alle naturarealerne og deres klassifikationer for såvel det
natur- som det plejemæssige. Endvidere findes to oversigter, der i sammendrag viser naturtypernes
fordeling til 4 klasser for såvel naturværdi, som plejebehov.
.
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Der er ikke ud fra disse sammenstillinger grundlag for at ændre den nuværende bevilling til
naturpleje på de ikke skovbevoksede § 3 arealer.
De relativt omfattende projekter med at gøre specielt løvskovene mere våde ved grøftelukning,
gendannelse af større og mindre våd-/sumpområder er ikke indeholdt i denne bevillingstildeling, det
skønnes at der hertil bør afsættes  50.000 kr pr år.

På den baggrund vurderes, at ���0	�������
*	�����*����
�	����� �
���������������	, når planen
implementeres.
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Distriktet er i god gang med at udbygge de tilbud til friluftslivet, som med rette kan forventes af et
distrikt med Gråstens indhold og beliggenhed. Skal denne udbygning fortsættes og efterfølgende
løbende vedligeholdes skønnes der at være behov for at ���
	��
�
� �0	� 
���-	
� 2��	����	�� 7�
��������	����0	�

Øgningen tager højde for drift og vedligehold af de i planen nævnte agernlader, men deres 1. gangs
istandsættelse skønnes ikke at kunne afholdes indenfor de her nævnte rammer. Agernladernes
bevaring rummer såvel friluftsmæssige som kulturmiljømæssige aspekter.

%� � ��	
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Det skønnes, at såfremt den gode plejetilstand, som distriktets mange fortids- og kulturminder er i
dag skal opretholdes, enkelte steder forbedres, vil det medføre et behov for en -��
�
���������
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��

����	0����0�7���������	��	�0	
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Indtægterne og omkostningernes udvikling indenfor dette område er ikke vurderet i forbindelse med
driftsplanens udarbejdelse.

%�� '����

Den samlede nettopåvirkning af planen i forhold til budgetgrundlaget for 2000 kan opsummeres
således:

De årlige kulturudgifter vil falde med 5.000 kr
Det årlige nettokrav til skovningen vil stige med 1.123.000 kr
De årlige naturplejeudgifter vil stige med 50.000 kr
De årlige udgifter til friluftsliv vil stige med ca. 300.000 kr
De årlige udgifter til fortidsminder vil stige med ca. 50.000 kr

Planen medfører altså  - gennemsnitligt for planperioden - et -��
� ��

��	��� �� ��	����� 
��
(*���
�	*������
� �0� &� ���� �	. Det skal i den forbindelse erindres, at kulturudgifterne efter
stormfaldet ca. 120 ha ikke er indeholdt i ovennævnte sammenstilling.

Indregnes den forventede skævdeling af hovedskovning af nåletræ og efterfølgende kulturer
medfører det at nettokravet i den første 5 års periode bliver øget med 392.000 kr i forhold til
budgetgrundlaget for 2000. For den sidste 5 års periode bliver nettokravet øget med 1.071.000 kr

Den planlagte hugst i løvtræ vil sammen med øgede dimensionskrav til Junckertræ medføre et
betydeligt større udbud af brænde og træ til selvskovning end det hidtil har været tilfældet.
Distriktet vurderer at det vil være vanskeligt at finde afsætning i lokalområdet for det øgede udbud.
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Distriktet skønner, at såfremt denne antagelse holder stik og  træet må efterlades i skoven kan det
medføre en indtægtsnedgang (netto) på op mod 2- 300.000 kr.  På den baggrund anbefaler
Driftsplankontoret, at situationen følges løbende og drøftes mellem styrelsens økonomikontor og
distrikt med henblik på eventuel korrektion af nettokravet til distriktet.
I det lys skal for god ordens skyld gøres opmærksom på som tidligere nævnt i afsnit 7.1.2, at der
ved hugstberegningerne ikke er forudsat tilvækst af den stående masse, som i dag er opgjort som
overstandermasse. Med  en tilvækstprocent på skønsvis 1,5 svarer det  til  ca. 350 m3 overvejende
stort dimensioneret løvtræ om året, som  ikke er medtaget i budgetgrundlagsoverslaget.
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Dette kapitel lister, på baggrund af en gennemgang af planen, de særlige projekter der anses som
nødvendige for skovdriften og derfor ���� kræver en skovlovstilladelse, samt de projekter som
vurderes at kræve en skovlovstilladelse før igangsættelse. De sidstnævnte er opdelt efter dem som
alene kan påklages af personer med individuel, væsentlig interesse, og dem der endvidere kan
påklages af foreninger og organisationer.

Der ses ikke umiddelbart ved planens færdiggørelse at være projekter til gennemførelse,
hvor foreninger og organisationer er klageberettigede, men det kan blive tilfældet senere i perioden,
når projekterne er mere detaljeret beskrevet. En eventuel etablering af fugletårn ved Mjang Dam vil
i givet fald kræve en skovlovstilladelse, hvor foreninger og organisationer bliver klageberettigede.

For samtlige nævnte projekter med ”tilladelsesbehov” vurderes at der på grundlag af den nuværende
lovgivning kan gives skovlovstilladelse. For hvert enkelt projekt er der foretaget en selvstændig
afvejning af dettes rimelighed i lyset af skovlovens formålsparagraffer – både § 1 og 2 - og disses
henvisning til produktionsmæssige, landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske,
miljøbeskyttende, frilufts- og forskningsmæssige aspekter.

Der er således ikke nogen foreskrevne projekter i denne plan der ikke er afvejet og godkendt på
samme måde som det gøres i forbindelse med anden skovlovsbehandling. Udover at projekterne
således har været afvejet over for planens helhed, har tankerne før planens endelige underskrift
været vendt dels i distriktets brugerråd, dels med de faste bidragydere; Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, kulturmiljørådene samt de berørte amter og kommuner.

Kapitlet vedrører kun forholdet til Skovloven. Det er til enhver tid distriktets ansvar at sikre sig, at
projekter lever op til Skovlovens krav, og at der er indhentet de fornødne tilladelser forud for
igangsættelsen

Distriktet vil derudover sikre sig, at tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning – f.eks.
Naturbeskyttelsesloven, Planloven (herunder evt. VVM), byggetilladelser o.s.v. – er indhentet før
igangsættelse. Herudover skal relationerne til andre arealmæssige bindinger jævnfør kapitel 4 og 8
selvfølgelig også være afklaret.

Også andre foranstaltninger – f.eks. som følge af planændringer - der ikke måtte være fastlagt i
nærværende driftsplan, kan kræve indhentning af skovlovstilladelse i driftsplankontoret. Dette er
beskrevet i driftsplankontorets brev af 30. juni 1999 til alle distrikter.

I tidsrummet fra plantidspunkt (1. januar 2001) til underskrivelse (medio 2002) er givet følgende
skovlovstilladelser:

•  Tilladelse af 13. juni 2001 til opsætning af en transformatorstation v. Fiskenæs
•  Tilladelse af 19. oktober 2001 til ophævelse af fredskovspligt på en del af Madeskov, som følge

af vejudvidelser mellem Madeskov og Bro.
•  Tilladelse af 4. februar 2002 til etablering af økobase i Rinkenæs skov til brug for skoler og

daginstitutioner i Gråsten Kommune.
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Hvad angår de i planen skitserede tiltag i områder underlagt Naturskovsstrategien er der givet
skovlovstilladelse til disse ved plantilføjelsen af 12. januar 1995 i henhold til den da gældende
Skovlov.

���� 9��"����	��	��-�����������	������	��
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Planen indeholder en del mindre anlæg til brug for friluftslivet, som anses for nødvendige for den
gode og flersidige skovdrift og derfor ikke kræver tilladelse. Anlæggene forventes at blive af
beskedent omfang og udført på en måde, så de med hensyn til størrelse, materialer og farver falder
naturligt ind i omgivelser. Bliver anlæggene større end forudsat, skal der indhentes en tilladelse i
den centrale styrelse efter §12, jf. § 10 inden iværksættelse af arbejdet. Det drejer sig om følgende
anlæg:

Skovnr. SkovNavn Aktivitet

113 Oldenor Sti føres over eng.

203 Augustenborg Skov Udbygning af opholdsarealer samt skiltning

202 Sønderskoven Justering af ridestier efter etablering af nyt ridecenter nord for skoven.

213 Dybbøl Supplerende skiltning

301 Roden Skov Småparkering etableres eller udbygges ved Nørreled og Gammel Åbenrå Led. Stiadgang fra P-pladsen
ved Felstedvej ind i skoven overvejes.

624 Bøffelkobbel Evt. etablering af primitiv overnatningsplads.

626 Skodsbøl Skov Anlæg af stier gennem nytilplantede arealer.

���� 4���������	���
�	�E� (1����E�$����E�&
Nedenstående projekter forventes gennemført inden for 3 år fra tidspunktet for planens
underskrivelse. Driftsplankontoret vil, ved planens underskrivelse, give skovlovstilladelser i medfør
af § 18b, jf. §16 og §17 i Skovloven. Hvis projekterne ikke gennemføres inden for 3-årsperioden,
vil distriktet ansøge om skovlovstilladelse på ny. De foreslåede etableringer af skovbevoksninger er
forudsat at ske ved naturlig tilgroning.
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Sk.
Nr.

Skov navn Afd. l. Are-al Anvende
lse

År-
gang

Kultur Bemærkninger

102 Nørreskov (nordlige
del)

18 b 1,2 UKU BØG Naturlig tilgroning med løvtræ

102 Nørreskov (nordlige
del)

19 b 1,8 NGR 1982 SLE Med enkelte EG og tjørn i grupper

102 Nørreskov (nordlige
del)

19 f 1,1 NGR 1982 BØG Naturlig tilgroning med løvtræ

102 Nørreskov (nordlige
del)

26 a 0,9 UKU MOS Kan evt. græsses

102 Nørreskov (nordlige
del)

65 b 0,9 UKU SLE Udsigt til Troldsmose fra vej

102 Nørreskov (nordlige
del)

90 c 1,4 UKU ASK Med BIR og ÆR naturlig tilgroning

102 Nørreskov (nordlige
del)

101 b 1,5 SGR 1965 ASK Naturlig tilgroning med BIR

102 Nørreskov (nordlige
del)

101 d 0,2 RGR 1967 ASK Naturlig tilgroning med BIR

102 Nørreskov (nordlige
del)

109 h 0,2 UKU ASK Naturlig tilgroning med BIR

102 Nørreskov (nordlige
del)

113 b 1,2 UKU MOS

102 Nørreskov (nordlige
del)

113 d 0,6 UKU BØG Naturlig tilgroning med ASK

108 Oleskobbel 142 d 0,3 UKU BØG Naturlig tilgroning med ASK

202 Sønderskov 200 a 1,6 SGR 1960 MOS Med EG og buske langs bryn mod øst

202 Sønderskov 209 b 0,3 NGR 1988 SLE

202 Sønderskov 216 c 0,4 RGR 1946 BØG Naturlig tilgroning med ASK

301 Roden Skov 3017 a 0,4 RGR 1955 MOS

301 Roden Skov 3029 a 1,4 ASK 1937 ORE Græsningsskov

305 Dyrehaven 3093 d 0,4 UKU BØG Naturlig tilgroning

305 Dyrehaven 3100 b 0,2 UKU BØG Naturlig tilgroning

305 Dyrehaven 3106 a 1 RGR 1960 MOS I takt med opløsning

305 Dyrehaven 3106 c 0,6 UKU MOS

306 Rinkenæs Skov 3147 c 0,5 RGR 1960 BØG Naturlig tilgroning med ASK

306 Rinkenæs Skov 3147 d 0,4 ÆGR 1940 BØG Naturlig tilgroning med ÆGR

306 Rinkenæs Skov 3151 a 0,6 NGR 1986 ORE Med spredte tjørn og andre buske

306 Rinkenæs Skov 3202 c 0,2 LÆR 1932 BØG Naturlig tilgroning

404 Kelstrup Plantage 4283 d 0,9 UKU SLE

404 Kelstrup Plantage 4293 a 1,6 UKU LÆR Naturlig tilgroning med BØG

404 Kelstrup Plantage 4293 b 0,9 LÆR 1942 LÆR Naturlig tilgroning med BØG

404 Kelstrup Plantage 4293 d 0,3 LÆR 1954 BØG Naturlig tilgroning med LÆR

404 Kelstrup Plantage 4296 a 0,6 SGR 1959 SLE

404 Kelstrup Plantage 4297 b 1 UKU SLE

404 Kelstrup Plantage 4298 e 0,5 UKU SLE

404 Kelstrup Plantage 4299 c 1,2 UKU SLE

404 Kelstrup Plantage 4306 b 1,8 UKU SLE

404 Kelstrup Plantage 4307 f 0,4 UKU SLE

404 Kelstrup Plantage 4342 a 1,7 SGR 1996 ENG

406 Kiskelund Plantage 648 c 0,8 SGR 1950 MOS

Nedenstående projekter forventes gennemført senere end 3 år fra tidspunktet for planens
underskrivelse. Distriktet vil før gennemførelsen indhente skovlovstilladelser i medfør af § 18b, jf.
§16 og §17 i Skovloven.
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Sk.
Nr.

Skov navn Afd. l. Are-al Anvende
lse

År-gang Kultur Bemærkninger

102 Nørreskov (nordlige
del)

2 b 0,7 NOB 1963 BØG Naturlig tilgroning med ASK og ÆR

102 Nørreskov (nordlige
del)

3 c 0,3 RGR 1958 BØG Naturlig tilgroning med ASK og ÆR

102 Nørreskov (nordlige
del)

5 e 0,3 SGR 1966 MOS

102 Nørreskov (nordlige
del)

7 b 0,3 RGR 1943 BØG Naturlig tilgroning med ÆR og DGR

102 Nørreskov (nordlige
del)

8 a 2,1 NGR 1982 BØG Naturlig tilgroning med ask

102 Nørreskov (nordlige
del)

13 a 2,3 NOB 1965 EG Med LÆR, delvis SLE

102 Nørreskov (nordlige
del)

13 b 0,3 HGR 1965 EG Med LÆR, delvis SLE

102 Nørreskov (nordlige
del)

15 c 0,5 RGR 1953 BØG Naturlig tilgroning

102 Nørreskov (nordlige
del)

25 a 2 RGR 1970 SLE Græsningsareal

102 Nørreskov (nordlige
del)

25 c 0,4 SGR 1966 MOS Kan evt. græsses

102 Nørreskov (nordlige
del)

25 d 0,3 EL 1973 MOS Kan evt. græsses

102 Nørreskov (nordlige
del)

25 e 0,7 RGR 1970 EG Med LÆR, delvis SLE

102 Nørreskov (nordlige
del)

30 c 1 SGR 1972 BØG Naturlig tilgroning med ASK

102 Nørreskov (nordlige
del)

69 d 0,9 RGR 1935 ASK Naturlig tilgroning med BØG

102 Nørreskov (nordlige
del)

86 d 0,4 RGR 1968 BIR Naturlig tilgroning med ASK

102 Nørreskov (nordlige
del)

90 a 2,6 SGR 1970 ASK Med BIR og ÆR, naturlig tilgroning i takt med
opløsning

102 Nørreskov (nordlige
del)

91 b 0,7 SGR 1966 BØG Med ÆR, naturlig tilgroning

102 Nørreskov (nordlige
del)

94 c 0,4 SGR 1965 BØG Med ÆR, naturlig tilgroning

102 Nørreskov (nordlige
del)

98 c 1,7 RGR 1962 ÆR Naturlig tilgroning med ASK

102 Nørreskov (nordlige
del)

109 b 1,9 SGR 1971 ASK Naturlig tilgroning med BIR

108 Oleskobbel 147 b 0,4 SGR 1969 ASK Naturlig tilgroning med BØG

203 Augustenborg Skov 259 f 0,2 NGR 1945 BØG Naturlig tilgroning med ASK nordlig del af litra d
medtages

202 Sønderskov 196 d 1,2 SGR 1963 ENG

202 Sønderskov 202 b 0,5 RGR 1961 BIR Naturlig tilgroning med ASK

202 Sønderskov 205 c 0,8 ASK 1928 ASK Naturlig tilgroning

202 Sønderskov 210 c 0,4 SGR 1963 MOS

202 Sønderskov 246 d 0,2 SGR 1964 BIR Naturlig tilgroning

301 Roden Skov 3040 d 0,3 SGR 1966 BØG Naturlig tilgroning med ASK

305 Dyrehaven 3091 a 1,8 SGR 1946 BØG Naturlig tilgroning med ASK og ÆGR

305 Dyrehaven 3091 b 0,6 ÆGR 1934 BØG Naturlig tilgroning med ÆGR

305 Dyrehaven 3093 b 0,6 RGR 1952 BØG Naturlig tilgroning med ASK

305 Dyrehaven 3093 c 0,4 ÆGR 1934 BØG Naturlig tilgroning med ÆGR

305 Dyrehaven 3103 b 0,4 AGR 1960 ASK Naturlig tilgroning med BØG

306 Rinkenæs Skov 3133 b 0,6 ÆGR 1932 BØG Naturlig tilgroning med ÆGR

306 Rinkenæs Skov 3143 d 0,3 ÆGR 1942 BØG Naturlig tilgroning med ÆGR

307 Buskmose Skov 3206 b 1,2 SGR 1960 MOS

307 Buskmose Skov 3216 b 0,5 RGR 1962 ASK Naturlig tilgroning med BØG i takt med opløsning

404 Kelstrup Plantage 4348 a 1,8 RGR 1970 BIR naturlig tilgroning i takt med opløsning

Det vurderes - med baggrund i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og planter, Artikel 6, stk. 3 - at planens tiltag ikke vil virke negativt på
habitatområdernes integritet eller skade de arter og naturtyper områderne er udpeget for.
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Her indsættes eventuelle plantilføjelser og -ændringer i perioden


