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Ved sammenligninger med afvigte plan er der benyttet tal fra plantillægget af 1990, der er udarbej-
det efter distriktsomlægningerne – altså efter overførelsen af arealerne fra Gråsten Statsskovdistrikt.
Dette plantillæg indeholder status for samtlige arealer pr. 1985. Metoden, der er benyttet i den
forbindelse, er beskrevet i tillæggets kapitel 0.
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Fremgår af tabelbilag 2 – opgjort til distrikts-, skovparts- og skovniveau – samt af nedenstående
Tabel 5-1. Det ses, at rødgran, bøg og eg er de dominerende træarter og at de øvrige naturarealer
udgør ca. 1/3 af distriktet iberegnet UKU-arealerne og 1/5 uden.

Sammenlignes med tal fra plantillægget i 1990 ses, at relativt set er løv-andelen steget fra 30% i
1985 til 43% af det skovbevoksede areal, og at de øvrige naturarealer i 1985 udgjorde 16% af det
samlede areal.

DKL Jørgensgård Årup Bommerlund I alt
Ha Ha Ha Ha %

BØG 439,0 231,1 26,6 696,7 22
EG 143,4 144,8 196,1 484,3 16
ASK og ÆR 59,0 46,8 1,1 106,9 3
ALØ 21,6 35,5 21,0 78,1 2
RGR 61,4 215,7 974,4 1.251,5 40
SGR 46,8 49,5 80,3 176,6 6
ÆGR 43,6 44,5 97,5 185,6 6
ANÅ 32,7 32,7 96,9 162,3 5
Skovbevokset 847,5 800,6 1.493,9 3.142,0 100
UKU 155,8 199,9 189,3 507,5 (11)
Øvrig natur 186,2 209,6 522,2 955,5 (21)
I alt 1.189,5 1.210,1 2.205,4 4.605,0 -

Tabel 5-1 – Driftsklassevis arealfordeling pr. 1.1.01
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Fremgår af tabelbilag 3, opgjort til distrikts- og skovpartsniveau. Der er nedenfor for de vigtigste
træarter givet et kort sammendrag af tabellerne. Bemærkelsesværdigt er det, at hvor løvtræ udgør
43% af de anlagte kulturer frem til og med 1989 er andelen fra 1990 til 2000 oppe på over 48%.
Dette skyldes primært løvtræbælter samt skovrejsningsarealerne.
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Det er påfaldende, at der i større eller mindre grad findes bøgebevoksninger i alle aldersklasser.
Ingen af aldersklasserne kan siges at skille sig ud i forhold til de andre.

���� ��
Alderklassetabellen for eg domineres af de mange egekulturer og –bælter anlagt efter 1989 – 189,9
ha eller ca. 35% af driftsklassen. Det er påfaldende, at der i større eller mindre grad findes
egebevoksninger i alle aldersklasser.
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Størstedelen af driftsklassen (59,7 ha eller 64%) er anlagt i årene 1940 – 1969.
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Driftsklassen bærer meget præg af stormen i 1999 idet kun 87,9 ha eller 7% er ældre end 50 år.
Størstedelen af driftsklassen er anlagt efter 1967-stormen idet 860 ha (69%) er anlagt i 60´erne og
70´erne.
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Også denne driftsklasse bærer præg af den sidste storm. 14,8 ha eller under 1 % er ældre end 40 år.
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I bilag III redegøres for grundlaget for beregning af den stående masse – herunder især for den i
forbindelse med revisionen udførte taksation.

I Tabel 5-2 er distriktets samlede vedmasseforråd fordelt til driftsklasser og træartsgrupper. For
supplerende oplysninger om vedmasseforråd m.v. henvises til Tabelbilag 4: Analysetabeller.

DKL Træartsgruppe, m3

Areal – ha BØG EG ALØ NÅL I alt % m3/ha
BØG 696,7 134.786 5.769 3.298 1.442 145.295 28 209
EG 484,3 2.474 46.817 1.598 3.270 54.159 11 112
ASK og ÆR 106,9 444 254 14.084 - 14.782 3 138
ALØ 78,1 1.403 590 5.602 112 7.707 1 99
GRAN 1.440,3 - 20 72 241.633 241.725 47 168
ÆGR 185,6 - 20 32 37.681 37.733 7 203
ANÅ 150,1 - 96 13 13.618 13.727 3 91
SKOV 3.142,0 139.107 53.566 24.699 297.756 515.128 100 164
ØVRIG
NATUR

1.463,0 120 31 2 8.958 9.111 - 6

I alt 4.605,0 139.227 53.597 24.701 306.714 524.239 100 114
%-fordeling 27 10 5 58 100

Tabel 5-2 – Vedmasseforråd pr. 1.1. 2001 i m3 sand, salgbar vedmasse (taksationskubikmetre)
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DKL Jørgensgård Årup Bommerlund Distrikt
BØG m3 89.280 52.303 3.142 145.295

m3/ha 204 226 128 209
EG m3 18.742 19.832 15.585 54.159

m3/ha 131 137 79 112
ASK og ÆR m3 8.364 6.372 46 14.782

m3/ha 142 136 42 138
ALØ m3 1.449 4.842 1.416 7.707

m3/ha 67 136 67 99
GRAN m3 12.158 42.679 186.888 241.725

m3/ha 112 161 175 168
ÆGR m3 6.346 6.876 24.511 37.733

m3/ha 146 155 251 203
ANÅ m3 1.871 3.795 8.061 13.727

m3/ha 57 116 95 91
SKOV m3 138.510 136.699 239.919 515.128

m3/ha 163 171 161 164
ØVRIG NATUR m3 3.747 1.581 3.783 9.111
I alt m3 142.257 138.280 243.702 524.239
%-fordeling 27 27 46 100

Tabel 5-3 – Vedmasseforråd pr. 1.1. 2001 fordelt til skovparter i sand salgbar masse (taksations-
kubikmetre)

I Tabel 5-3 er masseforrådet fordelt til skovparter og driftsklasser. Masseforrådet er fordelt med
omkring 1/4 til hver af skovpart 1 og 2 og ½ til skovpart 3. Forrådet pr. ha ligger stort set på niveau.

Gran dominerer skovpart 3 (77% af forrådet), bøg dominerer skovpart 1 (63% af forrådet) mens det
på skovpart 2 er stort set lige mellem bøg og gran (henholdsvis 38 og 31% af forrådet). Jørgensgård
har den største løvtræmasse (83% af det samlede forråd på skovparten).

Status 1985 Forventet status 2000 Tilvækst 2000 Beregnet status 2001 Erfaret status 2001

BØG 131.064 139.149 539 139.687 145.295
EG 29.712 44.389 978 45.367 54.159
ALØ 15.701 18.127 162 18.289 22.489
NÅL 300.864 409.221 7.224 416.445 293.185
I alt
skovbevokset

477.341 610.886 8.903 619.789 515.128

Øvrig natur 492 258 -16 242 9.111
I alt 477.833 611.144 8.887 620.031 524.239

Tabel 5-4 – Sammenligning af forudsagt og konstateret vedmasseforråd pr. 1.1.01 – Driftsklassevist

I Tabel 5-4 er sket en sammenligning mellem den afvigte plans estimat for vedmassen ved planens
udløb og status ved den nye plans plandato. Da den afvigte plan kun gik til 1.1.00 er der tillagt et
års ekstra nettotilvækst for at kunne sammenligne de to tal. Som det ses er der for distriktet som
helhed en afvigelse mellem det forudsagte vedmasseforråd pr. 1.1. 2001 og det faktisk konstaterede
på 95.792 m3 eller ca. 15%.

Imidlertid skal den beregnede status korrigeres for, at Værneting Skov er afhændet i afvigte periode
samt for stormfaldet i december 1999. Derudover skal den konstaterede status fratrækkes masserne i
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Vejbæk Skov, Bolderslev Skov og Rhedersborg Skov, der alle er tilgået i afvigte periode. Disse
tilretninger foretages i Tabel 5-5.

Driftsklasse Bøg Eg Andet Løv Nål Sum

Beregnet status 2001 139.687 45.367 18.289 416.445 619.788
Værneting Skov* 380 36 239 4.434 5.089
Stormfaldet 5.000 1.000 500 117.000 123.500
Ny beregnet status 2001 134.307 44.331 17.550 295.011 491.199

Erfaret status 2001 145.295 54.159 22.489 293.185 515.128
Rhedersborg Skov 72 20 12 104
Vejbæk Skov 23 622 328 1.683 2.656
Bolderslev Skov 17.043 3.665 3.978 1.664 26.350
Ny erfaret status 2001 128.229 49.800 18.163 289.826 486.018
Diff. erfaret og beregnet - 6.078 5.469 613 -5.185 - 5.181

Diff. i % 4,5 12,3 3,5 1,8 1,1

* For Værneting Skov er benyttet primotal for sidste periode, da tallene ved skovens afhændelse ikke er kendt.
   Dette giver en lille men ubetydelig difference.

Tabel 5-5 - Korrektion af forudsagt og konstateret vedmasseforråd pr. 1.1.01

Som det ses, er der efter disse korrektioner relativ god overensstemmelse mellem det forventede og
det konstaterede – især når det erindres, at der er usikkerheder tilknyttet bestemmelsen af begge
størrelser. Kun for eg ses der at være en væsentlig afvigelse på 12,3 %. Hvorfra denne forskel
stammer vides ikke. Det skal erindres, at siden sidste plans beregninger er 36,6 ha udlagt til urørt
skov i 1994 og 5,5 til urørt skov i 2000 – for begge kategoriers vedkommende primært i løv. Dette
har selvfølgelig også en betydning for den forventede vedmasse, men er ikke forsøgt estimeret.

Endelig er det interessant at konstatere, at de øvrige naturarealer pr. 1.1.01 indeholder over 9.000
m3 – her var forventningen næsten 0.

Vedmasseforrådet ses at være steget fra 478.000 m3 i 1985 til 524.000 m3 i 2001. Det
gennemsnitlige masseforråd pr. ha skovbevokset areal er steget fra 143 m3 i 1985 til 164 m3 i 2001.
Forrådet i GRAN udgør ½ af det samlede forråd.
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Nedenfor bringes i afsnit 5.4.1 - 5.4.3 træartsvise statusanalyser for rødgran, bøg og eg. Tallene for
ask er ikke analyseret, da talmaterialet i de enkelte aldersklasser er for småt at udtale sig på
grundlag af.

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 1990-tillægget. Der er ikke medtaget tal for aldersklasser
indeholdende under 10 ha.

Ved vurderingen af figurene erindres om, at disse er udtryk for en statisk tilstand og ikke en
udviklingstendens.
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Figur 5.1 – Rødgran – Alder/højde Figur 5.2 – Rødgran – Alder/diameter
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Den arealvejede middel PK er for rødgran 12,1
(CMM bon. 2,8). Det er svagt over 1985-
niveauet (PK 11,5/bon. 2,7).

Diameterstatus ligger i de yngre aldersklasser på
et lidt lavere niveau end højden, sammenfalden-
de med dennes niveau i de ældre aldersklasser og
højere i den ældste.

Vedmasseniveauet ligger under højdeboniteten
med stigende alder –et resultat af stormfaldet.

(Sammenligningerne for rødgran er behæftet
med usikkerhed idet tallene for denne plan er
sammensat af den tilpassede tilvækstoversigt og
CMM, mens den for afvigte periode er sammen-
sat af GWN og SYGRAN for østersønære, lerede
morænejorder.)

Figur 5.3 – Rødgran – Alder/masse



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Distriktets særlige forhold

36

�%�� �.�

Bøg, CCM

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80 100 120 140
Alder fra frø

Højde, meter

pk 12

pk 10

pk 8

pk 6

pk 4

AB85

AB01

Bøg, CCM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100 120 140 160
Alder fra frø

Diameter, cm

pk 12

pk 10

pk 8

pk 6

pk 4

AB85

AB01

Figur 5.4 – Bøg – Alder/højde Figur 5.5 – Bøg – Alder/diameter
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Den arealvejede middel PK er for bøg 9,0 (bon.
2,0). Det er ganske lidt under 1985-niveauet (PK
9,3/bon. 1,8). Der sker et fald i niveauet ved
aldersklasser over 70 år.

Diameterstatus ligger på niveau med afvigte
plans og stort set som for højden.

Vedmasseniveauet falder under højdeboniteten
med stigende alder.

Figur 5.6 – Bøg – Alder/masse
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Figur 5.7 – Eg – Alder/højde Figur 5.8 – Eg– Alder/diameter
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Den arealvejede middel PK er for eg 6,9 (bon.
1,5). Det er som for 1985-planen (PK 6,8/bon.
1,6). Der sker et fald i niveauet ved aldersklasser
over 100 år.

Diameter- og vedmasseniveauet er sammenfal-
dende med højdeniveauet.

Figur 5.9 – Eg – Alder/masse
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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 (Jørgensgård Skov, Rise Skov, Søst Skov, Kalvø, Rundemølle, Vestermark, Hjelm,
Årup Skov, Hostrup Krat, Søgård Skov, Bøghoved, Bjergskov (Areal ved Assenholm),
Bommerlund Plantage, Frøslev Plantage og Frøslev Mose). Der findes i den skovvise beskrivelse en
gennemgang af, hvorledes strategien reelt forventes udmøntet på de udpegede arealer i perioden.

Naturskovsstrategien er til revision omkring årtusindeskiftet, 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:

Jørgensgård Skov Udlæg af et areal til græsningsskov
Nørreskov 735 – efter rydning af rgr i 735d i forbindelse med en tør sommer

bør området drives i plukhugstagtig drift. Dele af skovpartierne
kunne inddrages i græsning sammen med de åbne arealer.

Langbjerg Skov 246a nord for vejen og 663a udlægges urørt
Sønderskov 325a udlægges urørt
Årup Skov 412g udlægges urørt
Bøghoved Skov Skoven udlægges urørt, evt. i sammenhæng med naboareal
Søgård Skov 607a og afd. 620 udlægges som plukhugst

Ved udmøntningen af naturskovsstrategien er 132,9 ha (4,2 % af det skovbevoksede areal) på
distriktet omfattet.

36,6 ha (1,2 %) udlagt som urørt skov i år 1994
  5,5 ha (0,2 %) udlagt som urørt skov i år 2000
59,6 ha (1,9 %) udlagt til plukhugstdrift
29,8 ha (0,9 %) udlagt til græsningsskov

   1,4 ha (< 0,1 %) udlagt til stævningsskov
(Tallene i parentes er procent af skovbevokset areal)

De generelle driftsforskrifter for arealerne udpeget i medfør af Naturskovsstrategien på Aabenraa
Statsskovdistrikt angav bl.a., at der ved førstkommende driftsplanrevision skulle udpeges et til flere
”større sammenhængende arealer” d.v.s. mindst 25 ha store. Dette er ikke sket, da driftsplan-
revisionen falder sammen med det praktiske arbejde omkring strategiens revision og det endelige
udfald af denne derfor ikke kendes. Bolderslev Skov er imidlertid med sine 156,5 ha tilgået
distriktet som urørt skov i den forgangne periode.

I de skovvise beskrivelser og retningslinier i afsnit 6.10 er repeteret, i hvilke skove der ligger
naturskov. I foryngelsesplanen er der for visse naturskovsarealer indarbejdet kulturtiltag for at en
ønsket tilstand kan opnås i planperioden. Arealerne plejes i øvrigt efter de generelle principper, som
er angivet i “Strategi for de danske naturskove” fra 1994, samt de specifikke forskrifter, der er givet
i plantillægget af 4. maj 1995 og indarbejdet i denne plan.
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Kort over de forskellige naturskovstypers udstrækning fremgår dels af den gamle plan, dels af
Skov- og Naturstyrelsens udgivelse af 1997. ”Særligt beskyttet naturskov – lokaliteter i
Statsskovene”. Naturskovsområderne fremgår ligeledes af kortene i bilag VIII. Hvis et område er
naturskov fremgår det endvidere af CSR.
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Distriktet er vært for flere forskellige typer forsøg. Forskningscentret for Skov- og Landskab og
Statsskovenes Planteavlsstation har arealrelaterede interesser på distriktet. I bilag VIII findes en
samlet oversigt bilagt kort over forsøgsarealerne, ligesom det fremgår af CSR, hvis et område er et
forsøgsareal.

Det er distriktets ansvar, at advicere de relevante institutioner, såfremt der i perioden skal ske
indgreb i forsøgsbevoksninger.

Forsøgsarealerne omfatter i alt 32,1 ha på distriktet, heraf 9,4 ha frøavlsbevoksninger
(Nordmannsgran og lærk).
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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.
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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:

34 gravhøje
4 dysser
24 skelsten/vejsten
2 fårefolde
1 vildtbanepæl
1 kilde (Bodenhoffs Kilde)
1 bro (Gejlå Bro)
1 stenrække
1 dæmning
1 slaggedynge
1 jernbanetrace
1 ”Vendersvold”
1 ”Kongens forhøjning”

2 ”Sikringsstilling Nord”
1 Hærvejsstrøget
1 bro
2 kulmiler
1 lergravning
1 skydebane
1 ”Oldemors trappe”
1 hulvej

Tabel 5-6 - Fortidsminder og kulturhistoriske lokaliteter

I forbindelse med amternes registrering af sten- og jorddiger omfattet af Naturbeskyttelseslovens §4
er distriktets sten- og jorddiger registreret i 1994. For Aabenraa Statsskovdistrikts vedkommende er
oplysningerne indberettet til Sønderjyllands Amt. Oplysningerne fra registreringen er indarbejdet i
kortgrundlaget for planen. Ved bekendtgørelse nr. 624 af 25. juni 2001 om beskyttede sten- og
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jorddiger o.l er beskyttelsen udvidet. Ud over de diger der tidligere var beskyttet er det nu også 1)
alle stendiger, 2) andre diger, der ejes af offentlige myndigheder samt 3) andre diger, der ligger på
eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 4.

Ledstolpesten og stenkister skal sammen med sten- og jorddigerne betragtes og behandles som
fredede. Det gælder uanset om de fremgår af skovkortene. Kortene vil blive ajourført med evt.
manglende registreringer.

Hellig Kilde og Hjorte Kilde i Sønderskov er at betragte og behandle som fortidsminder.

I skovene findes mange gamle tilhuggede granitsten, som kan henføres til afdelingsnettet fra den
tyske skovadministration.

Fra Nationalmuseets sognebeskrivelse er der registreret 39 lokaliteter på distriktet. Disse lokaliteter
er omfattet af Museumslovens § 26.

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

Det overordnede indtryk efter berejsningen er, at distriktet passer godt på sine fortidsminder, og at
fortidsminderne stort set har det godt og tager sig godt ud.
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Som led i Skov- og Naturstyrelsens decentrale strukturomlægning har distriktet pr. 1. januar 1990
overtaget administrationen af Bommerlund Plantage, Oksekær, Frøslev Plantage, Frøslev Mose,
Parcel i Søndermose og Kragelund Mose fra Gråsten Statsskovdistrikt. Bolderslev Skov er tilgået
ved fredning. Arealet, der i den gamle plan hed ”Areal ved Nr. Hostrup”, er nu en del af
Rhedersborg Skov. Værneting Skov er afhændet i afvigte periode, mens Jagtprøvebanen samt
skovrejsningsarealerne Rhedersborg Skov, Vejbæk Skov og Hjordkær er tilgået.

5.8. �������������
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§-3 registreringen, der er gennemført i forbindelse med planlægningen, viser i hovedtræk en
fordeling som i Tabel 5-7.:

Naturtype: Skp. 1 skp. 2 skp. 3 I alt
Sø 1,6 16,8 7,5 25,9
Mose 24,0 28,4 197,9 250,3
Eng 23,1 24,6 130,2 177,9
Hede 6,5 0,0 53,5 60,0
Overdrev 12,1 15,4 10,9 38,4
Strandeng 8,0 0,0 0,0 8,0
Andre 33,8 31,3 15,7 80,8
I alt 109,1 116,5 415,7 641,3

Tabel 5-7 – Udbredelsen af de forskellige §3-beskyttede naturtyper. Alle tal i ha.

Gruppen ”Andre” dækker over en mængde andre naturarealer under andre anvendelseskoder – altså
naturområder der ikke er selvstændigt udlitrerede. Det er stort set kun mosearealer i skove. Ca. 50
ha heraf er således deciderede askemoser. Arealerne er betegnet ”naturarealer” i bevoksningslisten.
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For yderligere detaljer henvises til de skovvise beskrivelser.

�$� �������!���	����
'	(�������������������

På plantidspunktet findes der de i Tabel 5-8 listede større publikumsfaciliteter på distriktets arealer:

7 Primitive overnatningspladser
4 Lejrpladser
14 Grill- /bålpladser
2 Skovlegepladser
1 Fugleiagttagelsestårne
44 Kortborde og informationstavler
2 naturskoler

1 naturbørnehave
37 km vandreruter
27 km ridestier
49 p-pladser
tæt på 200 røde pæle og bomme
7 toiletter

Tabel 5-8 – Publikumsfaciliteter

#������	������������������
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
9182 i 98 O-løbsarrangementer (Dansk Orienteringsforbund/militæret med flere – over 40 deltagere
pr. løb).

%�����������	
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Særlige hensyn til friluftslivet er i øvrigt taget via forskrifter for behandling af enkeltarealer og er
baseret på styrelsens friluftspoltik som formuleret i “Oplevelser i statsskovene”. Distriktet har stort
set allerede opfyldt politiken for såvidt angår det nye skilteprogram. I den forbindelse blev de
eksisterende færdselstavler overalt erstattet af piktogramstandere 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 en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels
Ehlers Koch. 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)). Forskningscenter for Skov og Landskab har som led i projekt Friluftsliv 98
gennemført nye undersøgelser og offentliggjort de foreløbige resultater medio 2002. Resultaterne af
undersøgelserne er indarbejdet i de skovvise beskrivelser og resumeres herunder:

Skov/naturområde: Klasse
1980-undersøgelse

Klasse
1998-undersøgelse
(foreløbigt resultat)

Rugbjerg Plantage
Lerskov Plantage
Rise og Søst skovene
Langbjerg Skov
Nørreskov

Meget ekstensivt anvendt
Ekstensivt anvendt
Ekstensivt anvendt
Moderat anvendt
Meget ekstensivt anvendt

Ekstensivt anvendt
Moderat anvendt
Intensivt anvendt
Intensivt anvendt
Moderat anvendt
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Jørgensgård Skov
Årup Skov m.v.
Torp og Årtoft Plantage
Hostrup Krat
Bøghoved
Søgård Skov
Bommerlund Plantage
Frøslev Plantage
Kalvø
Rundemølle (off. areal)
Varnæs Hoved (off. areal)

Moderat anvendt
Moderat anvendt
Ekstensivt anvendt
Intensivt anvendt
Meget ekstensivt anvendt
Moderat anvendt
Moderat anvendt
Moderat anvendt
(ej undersøgt)
(ej undersøgt)
(ej undersøgt)

Intensivt anvendt
Moderat anvendt
Ekstensivt anvendt
Intensivt anvendt
Moderat anvendt
Intensivt anvendt
Moderat anvendt
Intensivt anvendt
Meget intensivt anvendt
Meget intensivt anvendt
(formentlig intensivt
anvendt)

Ovennævnte giver givetvis ikke et dækkende billede af skovenes benyttelse, men materialet har
alligvel en betydelig informationsværdi for distriktet.  Når undersøgelsen hverken i 1980 eller i
1998 kan siges at være dækkende, så skyldes det  primært, at det indgår som en væsentlig del af
undersøgelsen, at der tælles biler på parkeringspladserne. Mange af de besøgende især i Aabenraas
bynære skove ankommer imidlertid ikke i bil. Det kan være en årsag til, at f.eks. Nørreskoven i
1980 angives som ”meget ekstensivt anvendt” selvom den meget hyppigt benyttes. Der ligger
boligkvarterer op ad skoven, der tillige delvis er hundeskov. Hjelm skov, der formentlig er en af de
allermest benyttede skove, fremgår slet ikke selvstændigt af oversigten, men er muligvis opgjort
sammen med Sønderskoven og Årup skov.  Disse tal er ligesom tallene for Nørreskoven for lavt sat,
fordi mange ikke kommer i bil til disse skove. En modsætning til Nørreskoven er Hostrup Krat,
hvor de fleste kører til.

Siden 1980-undersøgelsen er udført, er der sket byudvikling i nærheden af Aabenraa-skovene, der
givet har medført en øget benyttelse, der overstiger den almindelige stigning, der skyldes at
befolkningen generelt bruger naturen mere.

De foreløbige data fra 1998-undersøgelsen viser altså, at der for benyttelsen af Aabenraa
skovdistrikts arealer er sket en væsentlig stigning – måske noget i retning af en fordobling af
besøgene.  Det skyldes både den generelle samfundstendens med øgede benyttelse af naturen til
aktiviteter, men lokalt også den øgede informations om naturområderne.
På tidspunktet for færdigskrivningen af denne plan kendes de endelige, officielle tal ikke – ligesom
de ikke er tolket fra Forskningscentrets side. Derfor vil Skov-og Naturstyrelsen på nuværende
tidpunkt være tilbageholdende med en mere dybtgående tolkning af tallene, end angivet under de
enkelte skove.

Distriktets omfang, indhold og beliggenhed betyder, at der er knyttet væsentlige lokale og regionale
friluftsmæssige interesser til de fleste af distriktets arealer. Dette gælder både det uorganiserede og
det organiserede friluftsliv.

Skovene omkring Aabenraa må alle kaldes bynære og kranser nærmest byen af mod landsiden, så
den kommer til at ligge i en grøn gryde ned mod fjorden. Bynærheden understreges af de mange
muligheder der er for let at komme ind i skovene fra tilstødende veje og villaområder.
Parkeringsmuligheder findes ligeledes i rigt mål. Distriktet har ved hjælp af det nye skilteprogram
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formået via vejviserskilte at lede skovgæsterne frem til den enkelte skovs seværdigheder. Også
træskulpturer udskåret med motorsav er der blevet plads til.

Samme publikumspleje finder man på det små og halvstore arealer distriktet administrerer såsom
Kalvø, Rundemølle, Strangelshøj, Arealer på Varnæs Hoved, Bjergskov (Areal ved Assenholm) og
Oksekær, hvor en væsentlig del af driftsformålet netop er at præsentere arealerne for publikum.

Det er oplagt, at disse arealer – til forskel fra plantagearealerne – primært findes attraktive, fordi de
er så varierede både hvad angår topografi, træartssammensætning og naturtyper. Der er således både
fortidsminder, kilder, moser, naturskov, produktionsskov, udsigtspunkter og –tårne, sjældne dyr og
planter og meget andet.

Rent publikumsmæssigt forholder det sig anderledes med distriktets plantager – Lerskov, Rugbjerg,
Torp, Årtoft, Bommerlund og Frøslev, der alle grundet deres størrelse og sammensætning mere
indbyder til den selviscenesatte skovtur. Af disse er Frøslev Plantage klart den mest benyttede.
Karakteristisk i den forbindelse er de mange tyske gæster – heraf mange fra Flensborg – der besøger
skoven ofte dagligt for at gå tur og/eller lufte hunden.

Endelig er der Frøslev Mose, der alene ved sin størrelse imponerer, men som også ved sin specielle
placering – med en landegrænse trukket igennem på midten – er interessant at besøge.

Langt de fleste af distriktets arealer er nemme at komme til fra offentlig vej. Dette sammen med
nærheden til Rødekro, Åbenrå, Padborg og Flensborg og den mellemliggende motorvej, gør at
arealerne bliver oplagte udflugtsmål for mange mennesker.

'������7
Der er udarbejdet to deciderede vandretursfoldere for distriktet (”Frøslev Plantage” samt ”Skovene
omkring Aabenraa”).�Distriktet har selv udgivet en stribe lokale foldere:

•  Aabenraa Statsskovdistrikt – et miniportræt
•  Søgaard Skov – vandretursfolder
•  Varnæs Storemose – om et stort naturgenopretningsprojekt
•  Takt og tone for mountainbikere
•  Løvskov på landbrugsjord – et demonstrationsprojekt på Aabenraa statsskovdistrikt
•  Frøslev Polde Naturskole – en beskrivelse.
•  Stenparken på Kalvø

Endelig har distriktet i samarbejde med Sønderjyllands Amt udgivet flere foldere:
•  Kalvø-stien
•  Frøslev Mose
•  På tur ved Varnæs
•  Ud i naturen – tag med! (udkommer 2 gange årligt med samlet tilbud om ture med

naturvejledning).

8���������������������7
På Aabenraa Statsskovdistrikt er Jørgensgård skov og Nørreskov udlagt som særligt beskyttede
arealer i den hidtidige driftsplan. I afsnit 6.6 er der redegjort for de ændringer, der er besluttet for
den nye planperiode, hvor der ændres i inddelingen i A og B-skove.
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I de 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.

&	���������7
Distriktet administrerer to naturskoler dels Frøslev Polde Naturskole (startet i 1979) beliggende i
Frøslevlejren, barak 14,� i samarbejde med Bov, Tinglev og Lundtofte kommuner, dels Skovlyst
Naturskole (startet i 1999) 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.

.���������7
Distriktet har på plantidspunktet 2 hundeskovs-områder, dels en del af Nørreskoven ved Aabenraa,
dels en del af Frøslev plantage ved Frøslevlejren. Hundeskovenes afgrænsning er vist på de
respektive vandretursfoldere for områderne og ved skiltning i terrænet.

Der er træning med grønlandske slædehunde i enkelte skove. Denne træning samt anden hunde-
træning og afprøvning sker i et ikke ubetydeligt omfang, men altid efter konkret ansøgning/
tilladelse.

�������7
Distriktets skove anvendes hyppigt af ryttere. Sted- og tidvis kan det give problemer både med
hensyn til balancen i forhold til øvrigt publikum, men også for så vidt angår sliddet på skovveje.
Der er kun anlagt få egentlige ridestier, men det er også kun få steder, hvor ridning ikke tillades. I
Bommerlund plantages vestlige del holde nogle færdselsbaner slået specielt af hensyn til ryttere
(samlet ca. 2 km). Med hensyn til steder, hvor ridning ved skiltning frabedes, er der tale om Hjelm
skov samt om enkelte skovveje, som ønskes friholdt for skader.

9����	������7
Distriktet mærker på grund af det bakkede terræn omkring Aabenraa også en ret stor benyttelse af
mountainbikere, der godt kan lide at træne i det udfordrende terræn. Der er derfor udgivet en folder
om, hvorledes lovlig benyttelse kan ske. Den er også udleveret til de lokale cykelhandlere. Det er
indtil videre opfattelsen, at benyttelsen hovedsagelig sker lovligt og forsvarligt.

:�������7
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.

��#� �3������!����
I bilag IV gengives distriktets bygningsmasse fordelt til benyttelser taget direkte fra
Bygningsadministrationens arkiv. På plantidspunktet er Potterhus udpeget som et egnet emne til
salgslisten, men i takt med tilkøb ved Rhedersborg, Vejbæk og Hjordkær er det relevant i hvert
enkelt tilfælde at vurdere muligt salg af bygninger. Det er under overvejelse at etablere et
skovløbersted i Frøslev Plantage.

���� ;��
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I praksis opdeles styrelsens arealer i tre hovedkategorier:

A Områder hvor der ikke drives jagt
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,
og hvor jagt- og vildtforvaltningen er karakteriseret ved en meget begrænset aktivitet
bortset fra reguleringen af kronvildtbestanden.
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. (Findes ikke på

distriktet)
•  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 Tabel 5-9.
Ændringer af disse kategoriseringer skal behandles som planændringer.
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 Vildtudbyttet udgjorde i sæsonen 1999/00 i alt 195 stk. vildt (En jagtsæson er perioden fra 1. april
til 31. marts året efter). Det svarer til ca. 4 stk. vildt pr. 100 ha. Halvdelen af det nedlagte vildt er
råvildt. Der skydes kun ganske lidt kronvildt (3 stk. i 1999/00). Vildtudbyttet er forholdsvis lavt,
hvilket skyldes et lavt jagttryk. Til sammenligning udgjorde vildtudbyttet i sæsonen 1998/99 i alt
170 stk. vildt.�Udsvingene i tallene er ikke en tendens, men snarere et tilfældigt udsving, der skyldes
vekslende udbytte ved jagterne. Det er opfattelsen, at bestanden af kronvildt i Frøslev-Bommerlund
området er i stigning. Der findes i området også en pæn bestand af fritlevende dåvildt, der hidtil
næsten ikke har været beskudt på jagterne.
 
 Hvert år anlægges/vedligeholdes fodermarker (vildtagre) i flere af skovdistriktets skove.
Fodermarkerne findes fortrinsvis  på eller i forbindelse med de brandlinier, der i forvejen findes i
plantagerne. Formålet med fodermarkerne er, at give hjortevildtet bedre mulighed for at skaffe sig
føde året rundt, begrænse vildtskader på skoven og på naboarealer samt give skovgæsterne bedre
mulighed for at opleve hjortearterne.
 
 I forbindelse med denne plan nedlægges 2,7 ha vildtagre i Frøslev Plantage. Til gengæld anlægges 1
ha vildtager mod syd og 2,5 ha slette langs Bukkestrømmen, hvor vildtet kan opholde sig, samtidig
med at arealerne kan betragtes som en grøn korridor gennem plantagen til glæde for publikum. (Det
samlede areal med rydninger i Frøslev Plantage er væsentligt større end disse).
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101 Lerskov Plantage 139,5
102 Jørgensgård Skov 171,2
103 Nørreskov 85,2 12,4 (Kategori c er afd. 735)
104 Rugbjerg Plantage 163,4
105 Rise Skov 108,6
106 Søst Skov 76,9
107 Langbjerg Skov 50,7
108 Kalvø m.m. 41,5
109 Rundemølle 5,1
110 Rhedersborg Skov 37,2
111 Strangelshøj 0,6
112 Hjarup Mose 5,9
113 Jagtprøvebane 8,9
114 Hjordkær 7,3
201 Vestermark 120,2
202 Hjelm 50,1
203 Sønderskov 104,8
I alt Skovpart 1 5,7 1.026,0 157,8
204 Årup Skov 285,4
206 Arealer på Varnæs Hoved 41,4 38,9 (Kategori c er afd. 806)
207 Kæmpehøj i Hostrup Skov 0,1
208 Hostrup Krat 30,8
209 Søgård Skov 159,2
210 Bøghoved 19,5
211 Areal syd for Sønder Hostrup 3,2
212 Bjergskov (Areal ved Assenholm) 13,4
213 Skov ved Bjerndrup Mølleå 0,9
214 Bolderslev Skov 156,5
302 Torp Plantage 210,1
303 Årtoft Plantage 250,7
I alt Skovpart 2 0,1 1.014,6 195,4
301 Bommerlund Plantage 671,6
304 Oksekær 2,9
305 Vejbæk Skov 116,4 28 (Kat. C = afd. 1605-1607, del af 1611 a

og b samt del af afd. 1612 a og b)
401 Frøslev Plantage 1.041,7
402 Frøslev Mose 9,6 321,3 (Kat. B = afd. 3799, del af afd. 3791a, del

af afd. 3792a og hele afd. 3792 b og c)
403 Parcel i Søndermose 3,6
404 Kragelund Mose 10,3
I alt Skovpart 3 0,0 1.856,1 349,3
I alt Distrikt 5,8 3.896,7 702,5

Tabel 5-9 – Arealernes fordeling til jagtkategorier

Ved gennemgang i forbindelse med driftsplanlægningen er der ikke konstateret betydende
vildtskader.
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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 Aabenraa distrikt er fiskerimulighederne i ferskvand meget begrænsede. Der er til gengæld rige
muligheder for kystfiskeri. Fiskeriet i Vestersø (afd. 188a) og Karpedam (afd. 412a) er frit. Fiskeriet
i Varnæs Skovsø (afd. 803a) er udlejet. Øvrige fiskevande er ikke alment tilgængeligt for fiskeri.
Fra distriktets havn i Kalvø har flere erhvervsfiskere udgangspunkt både vedr. bundgarnsfiskeri og
havdambrug i Lillebælt. Derudover forekommer ikke erhvervsmæssig udnyttelse af
fiskemuligheder.




