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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 (planforskrifter)
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 7 eksemplarer, 1 til direktionen, 5 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
høringsparter (Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt de amter og kommuner hvor
distriktet er tilsynsmyndighed efter skovloven) og distriktets brugerråd. Endelig lægges et kort
version af planen på distriktets hjemmeside. I forbindelse med høringen afholdes en offentlig
ekskursion.

Planprocessens indledende møde mellem distriktet og Driftsplankontoret fandt sted d. 15. april
1999. Stormen d. 3. december 1999 satte en midlertidig stopper for det ordinære planarbejde. I
stedet blev udarbejdet en stormfaldsplan, der lå klar i starten af 2001.

Markarbejdet i forbindelse med den ordinære plan 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 den 13. november 2001. Høringsfasen løb fra 15. oktober 2001�til 15. januar
2002. Herunder blev afholdt ekskursion for høringsparter og brugerråd den 25. november 2001. De
indkommende bidrag blev besvaret ved notatet ”Indkomne bemærkninger til distriktets
driftsplanforslag for perioden 2001-2016” med skovdistriktets kommentarer og oplæg til reaktion,
april 2002. Afsluttende offentligt møde blev afholdt den 16. april 2002. Færdiggørelsen af planen
har fundet sted i juli/august 2002.
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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 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).

Aabenraa Statsskovdistrikt omfatter Miljøministeriets/Skov- og Naturstyrelsens arealer indenfor
Aabenraa, Rødekro, Tinglev, Lundtoft og Bov kommuner. Herfra er dog undtaget Kelstrup plantage
m.fl. enkeltarealer, der administreres af Gråsten Statsskovdistrikt.

Jordbunden og terrænet er varieret og favner fra den kuperede og frodige lermoræne i kystland-
skabet over de mere grusede bakker i israndslinien til de flade og mere magre jorder på Tinglev
hedeslette.

Klimamæssigt er distriktet begunstiget af en nedbør, der ligger betydeligt over gennemsnittet, ca.
1.000 mm på de nordlige skovarealer og ca. 1.050 mm på de sydlige plantagearealer. Der måles
næsten hvert år minusgrader i månederne maj og juni i plantagerne. Det nødvendiggør skovdyrk-
ningsmæssige hensyn, da forårsnattefrost er en begrænsende faktor for nogle træarter.

Foruden arealdriften på skovdistriktets egne arealer på 4.605,0 ha. løser distriktet flere opgaver i det
åbne land.

Især administrerer distriktet skovlovens regler og tilskudsordninger vedrørende private fredskove i
nævnte 5 kommuner. Det drejer sig om ca. 1.400 ha privat fredskov fordelt på ca. 800 private
skovejere. Det samlede fredskovsareal indenfor tilsynskredsen er i stigning grundet fredskovspligt
på arealer der tilplantes ved privat og offentlig skovrejsning. Samtidig vil tilskud til genplantning
efter stormfald på ikke fredskovspligtige skovarealer medføre at et ikke ubetydeligt areal skal
nynoteres med fredskovspligt.

Distriktet  medvirker også ved administration af Lov om Jagt-og Vildtforvaltning. Denne opgave
består dels i rådgivning overfor lokale myndigheder, jægere og andre vedrørende vildtforvaltning,
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skadevoldende vildt o.lign. Konkret afholdes der jagtprøver for alle, der ønsker jagttegn i området.
I de senere år har det drejet sig om ca. 160-180 jagtprøver om året.

I samme forbindelse administreres tilskudsordningen til etablering af vildtplantninger på private
ejendomme. Antallet af ansøgere er varierende men ligger omkring 50 stk. pr. år.  Der afholdes
årligt en kursusjagt for nye jagttegnsløsere.

Distriktet administrerer to naturskoler dels Frøslev Polde Naturskole beliggende i Frøslevlejren,
barak 14,�i samarbejde med Bov, Tinglev og Lundtofte kommuner, dels Skovlyst Naturskole i Årup
Skov – den sidste i samarbejde med Rødekro og Aabenraa Kommuner. Skolerne er sammen med
distriktskontoret base for distriktets naturskoleledere. Herigennem samt gennem mange kortborde
og de ubemandede udstillinger ved Kådnermosen, Frøslev mose og ved Varnæsvig, får mange
besøgende en vigtig introduktion til benyttelse og beskyttelse af naturen. På sigt arbejdes med
tanker om en form for naturskolesatellit ved Kalvø�Ud over aktiviteten på de to naturskoler kan
nævnes, at der samarbejdes med Foreningen Af De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa om en
busbørnehave etableret i 1998 af Aabenraa Kommune der bruger Hostrupskov og Hostruphus som
base.
 Naturvejledning dels ved naturskolelederne dels ved skovens øvrige personale er meget efterspurgt.
I 2000 blev der på distriktet gennemført 534 naturformidlingsarrangementer med 14.293 deltagere.
Af disse var 503 egentlige naturskolearrangementer med i alt 12.637 deltagere. Derudover deltog
9211 i 98 O-løbsarrangementer (Dansk Orienteringsforbund/militæret med flere - over 40 deltagere
pr. løb).

På Kalvø drives en havn, og distriktet er ansvarlig for Sønderjyllands Maskinstation, der udfører
arbejde på i alt 6 statsskovdistrikter i Sydjylland og på Fyn. Derudover administreres en jagtprøve-
bane ved Genner.

Ved stormen i december 1999 blev 507,5 ha skov fuldstændig fældet på Aabenraa Statsskovdistrikt.
Der væltede ca. 123.700 m3 træ – heraf 117.700 m3 nåletræ og 6.000 m3 løvtræ. Det svarer til ca. 6
års hugst – for nåletræet alene svarer det til ca. 7 års hugst. Den endelige opgørelse foreligger endnu
ikke og tallet vil muligvis i slutopgørelsen blive lidt større.
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Lerskov, Rugbjerg, Bommerlund, Torp og Årtoft Plantager blev hårdest ramt af stormfaldet. Samlet
var fladefaldet i disse skove 368,4 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.

Stormfaldsplanen for disse 5 plantager med tilretninger som følge af høringsfasen er indarbejdet i
denne plan. Gentilplantningen vil ske over 4 år og forventes afsluttet  i 2004.

#����������������	��++)�����	��������������	��������*���������,������-�	����(�����#������	����������������
������   ����
����������
	��	����*��������������������������.��������������������."��
��������	��++)��/��������
�������	���*����'������������'���������	��	��$
!����������,�������		�������$�'������������	���$�#�	��*�������/	����������������������������&	����������%����������
�����������

����	������	��
�������	���������������������	������	��"�������01���������������	��������������%�����"���	���




