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Dette afsnit gengiver planens generelle retningslinier. Retningslinierne sigter på i afvejet form at
realisere Skov- og Naturstyrelsens strategier, og på at gøre det indenfor rammerne af distriktets
dyrkningsgrundlag og baseret på lokale skovdyrkningserfaringer.

Driftsplanens retningslinier omfatter kun de emner, der direkte eller indirekte har betydning for
distriktets arealdrift. Retningslinierne er indarbejdet i nærværende plan og er generelt gældende for
distriktets skovdyrkning.

Udgangspunktet for hovedretningslinierne er følgende bestemmelser i skovlovens formåls-
paragraffer:

•  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 øvrige naturarealer. 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 (Wilhjelm-udvalget), der skal komme med anbefalinger til fremme
af biodiversiteten i Danmark. Udvalget har i august 2001 afsluttet sit arbejde med en række
anbefalinger samlet i dokumentet ”En rig natur i et rigt samfund”. Udvalget anbefaler blandt meget
andet, at Skov-og Naturstyrelsens arealer skal omlægges til drift efter naturnære principper, og at 10
% af Danmarks skovareal inden 2040 skal udlægges til biologisk mangfoldighed. Dette skal ske ved
udlægning af mere urørt skov, græsningsskov, stævningsskov og arealer til naturlig tilgroning.

I statsskovene skal målsætningen om biodiversitetsskov allerede være indarbejdet i driftsplan-
lægningen i løbet af de kommende år.
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Omlægningen til drift efter naturnære og bæredygtige principper skal ske gradvis. Bl.a. skal
kontinuiteten i skovdækket sikres ved fremtidig brug af selvforyngelse, og ved at valget af træart
baseres på økologisk tilpasning til lokaliteten m.v. Omlægningen skønnes at forløbe over en
trægeneration på 80-100 år, men det vurderes også at 25 % af arealet kan være omlagt inden for 10
år.

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.

Det skal understreges, at der allerede i den foreliggende plan indgår adskillige af de i Wilhjelm-
rapporten nævnte elementer:
•  De fleste løvskove på god jord drives ved naturforyngelse.
•  Antallet og omfanget af renafdrifter er stærkt for nedadgående.
•  Skovgrøfter er i mange år henfaldet uden oprensning, hvor det har været muligt uden at påvirke

naboers arealer.
•  Træartsvalget er gået og vil gå i retning af løvtræ i betydeligt omfang.
•  Der er i planen indbygget et betydende antal hektar, der skal udlægges til naturlig tilgroning

eller ekstensiv (gruppevis) egeplantning med naturlig tilgroning imellem.
•  Pesticider og gødning anvendes stort set ikke.
•  Distriktet er i gang med at overveje egnede områder til iværksættelse af skovgræsning.
Gennemførelse af ovennævnte principper vil derfor ikke være i modstrid med den politik, der i de
senere år er praktiseret på distriktet.

Når en eventuel handlingsplan er udarbejdet vil den blive indarbejdet i denne plan enten ved
plantillæg eller planændring.

(De karakteristiske forskelle ved naturmæssig drift frem for den hidtidige klassiske højskovsdrift
kan læses i en artikel af professor Jørgen Bo Larsen i Tidsskriftet Skoven, nr. 8, 2001, side 320-
325.)
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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.
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•  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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Distriktet er som tidligere beskrevet todelt rent jordbundsmæssigt. En del befinder sig på eller øst
for israndslinien. Det er primært skovene omkring Aabenraa samt arealerne langs Hovedvej 170 syd
og nord for byen. Her gælder overordnet set, at jordbunden domineres af moræneler (under skovene
ved Aabenraa og arealerne ved Genner Bugt) eller smeltevandssand (Lerskov Plantage og arealerne
ved Hostrup Sø). Terrænet er meget kuperet. Mosepartierne med deres tørveindhold, engene og
områderne langs vandløbene sætter også deres præg.

Det fremgår umiddelbart ved en tur gennem disse skove, at løvtræ har en fremtrædende rolle. Dels
er dette rent produktionsmæssigt et godt valg på disse jorder, dels besidder skovene her en meget
stor lystskovsværdi. Der tilgodeses således både produktionsmæssige, naturmæssige, rekreative og
landskabelige hensyn, lige som løvtræerne selvforynger sig villigt på disse jorder. Nåletræ kan dog
også på egnede lokaliteter – f.eks. de mere grusede partier – have deres berettigelse i disse skove.
De eksisterende bevoksninger viser, at bl.a. douglasgran, lærk og ædelgran men også rødgran, thuja
og grandis trives godt flere steder. Dette øger samtidig skovenes variation.

Anderledes forholder det sig med arealerne vest for israndslinien – plantagerne – der næsten alle
ligger på hedeslettens østligste del. Her er jordbunden ofte sandet og gruset med meget mager
karakter. Mordannelsen kan være ret svær lige som al optræder. Desuden findes der ferskvands-
aflejringer vest for israndslinien fra tiden efter sidste istid i form af tørv, gytje, ler og sand dannet i
lavninger som moser, søer og ådale. Spredt i området ligger aflejringer af flyvesand (Under
Lerskov, Rugbjerg, Torp, Bommerlund og Frøslev Plantager samt Frøslev og Kragelund Moser.)

Generelt befinder distriktets plantager sig til sammenligning med øvrige plantager på mager jord i
den bedre ende rent jordbunds- og vækstmæssigt.

I disse plantager har nåletræet naturligt den dominerende rolle rent produktionsmæssigt. Imidlertid
har stormene – senest den i december 1999 – og fænomenet ”røde rødgraner” vist, at der kan være
væsentlige svagheder primært ved rødgran. De uheldige erfaringer efter stormen i 1967, hvor man
tilplantede på for stor afstand med en forkert rødgranproveniens afskrækker også! Det er således
væsentligt fremover at øge variationen, stabiliteten og fleksibiliteten i plantagerne.

Dyrkningsforholdene er således i skovene generelt gode og på mange af plantagearealerne ikke alt
for ringe. Stabilitetsproblemer kan i de fleste tilfælde relateres til stormfald. Vigende rande og
hullede bevoksninger er dog sjældne. Mere løvtræ i kombination med et mere bredspektret
træartsvalg i øvrigt (herunder blandingsbevoksninger) – begge dele primært på bekostning af
rødgran og fremskyndet af stormfaldet�– vil give forbedret mulighed for at opnå et bedre skovklima
i plantagerne og dermed forbedrede muligheder for anvendelse af selvforyngelser på længere sigt.
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Allerede i dag forynger flere af nåletræarterne sig i plantagerne, hvilket kan ske under kortvarige
(ca. 7 årige) skærme. På de mest udsatte lokaliteter kan det overvejes at opgive driften. En række
andre delmål i den flersidige drift vil også nyde godt af disse ændringer.

Skovopbygningen primært i plantagerne kan forbedres. Stormfaste træarter vil derfor finde øget
anvendelse, ligesom store sammenhængende områder med stormfaldstruede arter skal undgås – se
endvidere afsnittet om stabile skovstrukturer – afsnit 6.1.3.

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. Aabenraa
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.

��	� 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.

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

��� ��og�B3"	�� 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.
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Forventes anvendt i stigende omfang på mere beskyttede lokaliteter og som
indblanding i rødgrankulturer.

<�	� og
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Er gode valg som hjælpetræarter samt til opbygning af stabile strukturelle
elementer. På kortere sigt til opbrydning af granmassiver, og på længere sigt som
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. 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.
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Det langsigtede mål for distrikter i regionen “Gl. skovegne vest”, er at forøge løvtræprocenten til
60%. Pr. 1/1 2001 var løvtræprocenten for distriktets skovbevoksede dele 43% (Før stormen var den
ca. 36%). Med denne plan øges løvtræprocenten til 47% (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.

Nedbøren på distriktet ligger for de nordlige skovarealer på ca. 1.000 mm om året og for de sydlige
skove omkring ca. 1.050 mm om året, hvilket er omtrent landets højeste nedbørsgennemsnit. Der er
relativt store problemer med forårsnattefrost i plantagerne.

For mere specifikke dyrkningserfaringer henvises til bilag V.
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Det er klart, at stormfaldet i en årrække vil påvirke de ramte skove på samme måde, som man stadig
rundt omkring i de danske skove kan se reminiscenser efter stormene sidst i 60’erne og i 1981.
Overordnet set er målet at få genskabt skovklimaet primært ved at etablere mere stabile
skovbevoksninger, der kan opnå høj alder og dimension og gerne være selvforyngende. Det
langsigtede mål er skove med øget stabilitet, variation og fleksibilitet, der samtidig har øget natur-
og friluftsmæssig værdi i forhold til tilstanden før stormen. Et håb kan være, at det lykkes at
etablere skove, der bedre vil kunne modstå et kraftigt vindpres.

I de første år vil hugsten være begrænset og koncentreret til rande og efterladte bevoksningsrester.
Hvor det er oplagt, at en tilbagestående bevoksning ikke vil kunne holde sig på benene i ret mange
år er denne medtaget til tilplantning. Det er dog en grundregel, at disse tilplantninger ikke skal
forceres igennem. Viser den stående bevoksning sig mod forventning at holde sig oprejst i fornuftig
sundhedsmæssig stand udskydes tilplantningen til senere. Dette giver en usikkerhed på hugstens
størrelse. Viser randene sig stabile vil hugsten især i begyndelsen af perioden blive mindre end
estimeret. Dette må løbende følges og kan medføre korrektion af planhugsten. Som følge heraf vil
kulturarealet så også blive mindre.

Ved udarbejdelsen af foryngelsesplanen er der i den enkelte skov taget hensyn til de lokale terræn-,
jordbunds- og vækstforhold. Dette har for alle fem plantager betydet, at der stadig indgår en
væsentlig andel nåletræer i foryngelsesplanen, idet mulighederne for frost og den sandede og
grusede jordbund giver en naturlig begrænsning i træartsvalget. Rødgran og sitkagran er således
stadig væsentlige elementer i de fremtidige plantager – også fordi de er gode vedproducenter. Hvor
det er muligt baseres eller suppleres nåletræsplantninger med den selvforyngelse, der naturligt
kommer op på arealerne, hvis den har egnet kvalitet og mængde.

Blandt løvtræerne indtager eg den væsentligste plads. Den kan uden de store problemer etableres på
disse lokaliteter.
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Lærk og skovfyr skal også benyttes i stor stil. Ideen bag dette er, at de relativt hurtigt kan vokse op
og med tiden underplantes med mere frostfølsomme arter, som kan stå beskyttet nedenunder. Det
kan f.eks. dreje sig om bøg og ædelgran.

Såvel eg som lærk og skovfyr plantes fortrinsvis langs veje samt indre og ydre bryn i et form for
netværk i og omkring plantagerne. Langs vandløb plantes generelt løvtræ.

Det er væsentligt at pointere, at alle bevoksninger anlægges med hovedtræarten og et islag af flere
andre arter. Plantninger med kun en træart vil derfor ikke indgå. De tænkte indblandingsarter er i de
fleste tilfældet anført i bemærkningskolonnen. De almindeligste blandingsforhold vil være
50/20/20/10 og 60/20/20. Især i løvtræbælter og –plantninger vil islættet af andre arter være
iøjnefaldende. Således etableres løvtræbælterne med et væsentligt element af andre danske løvtræer
og buske. Dette giver blomster og bær/frugter til glæde for såvel skovgæsten som dyrelivet.

Der anlægges en del nobilis til pyntegrøntformål, hvor forholdene er egnede til dette formål. Nobilis
kan som lærk og skovfyr benyttes som skærm for en ny kultur – f.eks. ædelgran eller bøg – efter
endt pyntegrøntklipning eller den kan få lov at vokse sig gammel som et stabilt islæt i plantagen.

På flere arealer arbejdes med begrebet naturlig foryngelse. Her er det forventningen, at skoven skal
have lov at indfinde sig selv, enten gennem opvækst af småplanter der allerede fandtes på
skovbunden under den gamle bevoksning inden denne faldt eller gennem indvandring ved
frøspredning fra omkringliggende arealer. På arealer til naturlig foryngelse skal den væltede
vedmasse stadig oparbejdes. Herefter kan arealerne lades urørt eller klargøres ved ekstensiv
jordbearbejdning.
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Der gælder følgende generelle retningslinier for distriktet:

•  Natur-/Selvforyngelse benyttes, hvor denne spontant indfinder sig, og hvor det skønnes, at den
vil kunne danne fundament for en kommende bevoksning – eventuelt ved suppleringsplantning.

•  Skærmforyngelser kan anvendes, hvor der findes bevoksninger der er egnet hertil.
•  Foryngelser kan fortsat gennemføres ved kulisse- eller nordrandsforyngelser.
•  Renafdrift vil fortsat blive anvendt, men kun hvor det skønnes, at andre foryngelsesmetoder ikke

kan anvendes (f.eks. ved stormfald), og da helst på højst 1,5 ha ad gangen. Derefter vil nabo-
arealer først blive afdrevet efter 2 til 3 år.

•  Foryngelsesbetingelserne kan, f.eks. ved kalamitetsbetingede større kulturarealer, blive så
vanskelige, at stødrydning og reolpløjning må tages i anvendelse ved løvtrækulturer.

•  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
indblandingstræart med en ca.-angivelse af indblandingsprocenten ved anlæg. Ved en eventuel
revision af foryngelsesplanen efter periodens udløb vil distriktet blive kontrolleret for
hovedtræartens tilstedeværelse på arealet, men samtidig har distriktet en forpligtigelse til at søge
variation sikret også op igennem aldersspekteret.

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

���1��
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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.

9����
���������� (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.

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

-����������7
Hvad angår udhugningen i rødgran foreskrives i den kommende periode en C-hugst for den østlige
del – svarende til en relativ træafstand på 0,18. Det svarer til den hugststyrke distriktet praktiserer i
dag med et fornuftigt resultat til følge.

Hvad angår udhugningen i rødgran i den vestlige del foreskrives i den kommende periode en
mellemting mellem en C og en D-hugst med hugstophør ved 15-17 m højde for især i de
mellemaldrende bevoksninger at åbne disse op og stabilisere dem ved et lavere stamtal. Muligheden
for at anlægge skærme til brug for underplantning i de nu mellemaldrende bevoksninger i næste
periode øges herved.

I de yngste aldersklasser (anlagt efter 1970) skal der manes til betænksomhed m.h.t. flisudtag. Der
bør kun flises, når det er skovdyrkningsmæssigt forsvarligt og flisningen må løbende tilpasses den
forhåndenværende viden på området.

D-hugsten skønnes af FSL at give det højeste udbytte og den bedste kvalitet, forudsat at
bevoksningen fra starten er hugget som D. Derved opnås hurtigt stor diameter og indre spændinger
p.g.a. problemer med juvenilt ved undgås. I ældre rødgran forringes stabiliteten som hovedregel
med stigende hugststyrke, men i det konkrete tilfælde vurderes det, at risikoen for spredt stormfald
ikke er så stor, at den modsvarer de økonomiske og kvalitetsmæssige fordele. Ved kraftige
stormfald som det kendes fra ‘67 og ‘81, var sådanne forskelle i hugstgrader uden nogen som helst
betydning for stabiliteten.

'��� <.�
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I forbindelse med udarbejdelsen af foryngelsesplanen for plantagerne er det for hvert enkelt
kulturareal overvejet, om en del af dette skulle afsættes til anlæg af stabile skovstrukturer. Dette er i
givet fald sket efter følgende overordnede overvejelser, der skal efterleves ved yderligere anlæg i
perioden:
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•  Der etableres over 2-3 planperioder en sammenhængende struktur af stabile bælter i
kombination med løvbevoksninger og stabile nåletræbevoksninger. Det typiske løvtræbælte vil
blive anlagt med f.eks. eg og nål (primært lærk og skovfyr) eller eg, andre løvtræer og buske –
herunder en stor del frugt- og bærbærende arter til glæde for såvel dyre- som friluftsliv.

•  Nåletræbælterne etableres med hovedvægten lagt på enten lærk eller skovfyr.
•  Langs ydre og indre rande opbygges stabile strukturer af den ene eller anden art for at etablere

stabile skovrande.
•  Det bliver kun mindre dele af den samlede struktur, der bliver realiseret i perioden gennem

foryngelsesplanen, men f.eks. i forbindelse med planændringer, skal det overordnede
stabilitetsmål forfølges ved indlæggelse af nye stabile strukturer efter ovenstående punkter.

På langt sigt regnes med nedenstående fordele:

•  Øget stabilitet
•  Øget biodiversitet
•  Øget landskabelig værdi

For størstedelen af plantagearealets vedkommende vil der være tale om komplettering af en
udvikling, der længe har været undervejs. I skovrejsningsområderne tages allerede ovenstående
hensyn ved tilplantningen.

'�%� �3�
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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,
•  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.

Aabenraa distrikt er udpeget som et af disse fremtidige pyntegrøntsdistrikter. Dette betyder, at der i
perioden 2001 – 2004 anlægges samlet 41.2 ha nobilisbevoksninger til primært pyntegrøntklip.
Dette fremgår af foryngelsesplanen i bilag IX.
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Det nuværende totalareal er for nordmannsgran 76,8 ha og for nobilis 26,9 ha, og det produktive
areal er ca. 15 ha klip og juletræer for nordmannsgran og ca. 24 ha for nobilis.

Distriktets produktion af pyntegrønt blev i 2000 på 18,2 tons nobilisklip og 5,8 tons andet nål –
samlet 24 tons. De tilsvarende tal var for 1999 – 21,6 tons nobilisklip, 7,7 tons nordmannsgranklip
og 15,7 tons andet nål – samlet 45 tons I 1998 blev der klippet i alt ca. 63 tons grønt.

Distriktets juletræsproduktion var ca. 3.080 stk.. i 2000, ca. 3.430 stk. i 1999 og ca. 3.300 stk. i
1998.

'�� &	��
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Det skal bemærkes, at der er et betydeligt overlap mellem disse retningslinier og Naturplejestra-
tegien for især enge, overdrev og øvrige vedvarende græsarealer. Disse biotoper betragtes nemlig
både som arealer, der skal naturplejes, og som arealer der er omfattet af landbrugsretningslinierne,
idet naturplejen oftest består af græsning.

Følgende betragtes som landbrugsarealer:
•  Landbrugsjorder som indgår i et almindeligt sædskifte eller som omlægges med få års

mellemrum – i begge tilfældet kaldet AGE.
•  arealer med vedvarende græsning

− enge efter Naturbeskyttelseslovens §3, ENG
− overdrev efter Naturbeskyttelseslovens §3, ORE
− strandeng efter Naturbeskyttelseslovens §3, STG
− slette (ikke §3), SLE

Græsning kan indgå i sædskifte og er i så fald omfattet af retningslinier for arealer i fri avl.

Arealer i fri avl og uden særlige restriktioner omtales ikke i arealer med særlig behandling.

:��������������
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Brug af kemiske bekæmpelsesmidler er ikke tilladt på landbrugsarealer, dvs. såvel på jorder med fri
avl som på arealer med vedvarende græs. Ændringen træder i kraft som nævnt under 4��*����*���.
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Der må ikke udbringes gødning på vedvarende græsarealer.

For arealer i fri avl må der maksimalt tilføres kvælstof svarende til 80 % af den kvælstofnorm, der
er fastsat af Landbrugsministeriets Plantedirektorat i bekendtgørelse nr. 71 af 26. januar 1994 om
behov for tilførsel af kvælstof og indhold af kvælstof i husdyrgødning.

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal der indgås naboaftaler om aftagning af husdyrgødning
med bedrifter der har husdyrgødning i overskud, således, at der sikres en fornuftig anvendelse af
husdyrgødning, inden der anvendes handelsgødning.

Hvad angår gødskning og vildtagre se under økologiske retningslinier.

0
�*��������������	��������*�
Hvis det efter offentligt udbud viser sig, at et areal i fri avl ikke kan bortforpagtes med de begræns-
ninger, der ligger i ovenstående, kan distriktet indstille som driftsplanændring at lade arealet overgå
til anden anvendelse, som f.eks. vedvarende græs.

Uanset den tidligere arealanvendelse må der ikke ved omlægning til vedvarende græsning anvendes
kemiske bekæmpelsesmidler, gødskes eller kalkes. Græsfloraen tilstræbes etableret ved naturlig
indvandring og uden jordbearbejdning. Udlæg eller tilsåning kan kun finde sted efter dispensation
fra styrelsen.

I forbindelse med omlægning kan jordens næringsstofindhold søges reduceret, forinden græsningen
etableres. Det skal i givet fald finde sted ved i et kortere årerum at udføre slet med efterfølgende
fjernelse af det afhøstede materiale.

>����������	�����
Skov- og Naturstyrelsen ønsker at bidrage til en fremmelse af det økologiske jordbrug som en
naturlig og miljøvenlig driftsform. Der blev derfor i 1995 udpeget et antal ejendomme, som
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fremover så vidt muligt skulle drives som økologisk autoriserede bedrifter. Aabenraa distrikt har
ingen økologisk registrerede landbrugsarealer, men alle de arealer distriktet selv varetager driften af
drives uden pesticider og uden gødning.

4��	����*���
De nye retningslinier for landbrugsdriften træder for bortforpagtede arealer i kraft ved
førstkommende kontraktfornyelse. Det samme gælder tjenestejorder og afgiftsfrie jorder, som er
videreforpagtet på kontrakt. For landbrugsarealer, som drives af statsskovdistrikterne, eller hvor
brugen er knyttet til et ansættelsesforhold eller en bolig er retningslinierne trådt i kraft med mindre
der er aftalt en særlig overgangsordning med den centrale styrelse.

-���	����������
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I forbindelse med særlige driftsformer eller under helt ekstraordinære omstændigheder kan der ved
skriftlig forelæggelse for styrelsen gives en konkret dispensation fra ovenstående retningslinier.

Landbrugsarealer, som styrelsen overtager, og hvor den tidligere ejer midlertidig fortsætter
landbrugsdriften, inden arealet overgår til anden anvendelse, undtages fra ovenstående ret-
ningslinier.

Enkelte af agrene på distriktet overgår i perioden til vedvarende græs, hvilket uddybes i de skovvise
beskrivelser.

For en stor del af distriktets decideret konventionelt drevne landbrugsarealer drejer det sig ofte om
nytilkøbte arealer, hvoraf væsentlige dele inden for en kort årrække vil blive anvendt til
skovrejsning. Restarealerne vil overgå til miljøvenlig drift i takt med at de nuværende
forpagtningskontrakter fornyes.

'�� -����������	�
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I 1982 udsendte den daværende Skovstyrelse ”Økologiske retningslinier for skovdriften” til
statsskovdistrikterne, der siden blev justeret ved et nyt brev i 1995. Økologiske retningslinier og
hensyn er i en vis udstrækning behandlet andre steder i generelle retningslinier samt indarbejdet i
afsnittet ”arealer til særlig behandling”. De generelle og særlige hensyn er et produkt af relevant
lovgivning, styrelsens hidtidige økologiske retningslinier samt nyere og mere vidtgående ønsker og
krav hertil. Styrelsens økologiske retningslinier er for tiden til revision og vil blive færdige i
begyndelsen af planperioden.

De retningslinier der ikke mere hensigtsmæssigt har kunnet indarbejdes andre steder i planen,
anføres herunder. Mange væsentlige forskrifter fremgår kun af arealer til særlig behandling, som
desuden fortrænger generelle retningslinier i det omfang, der er tale om overlap. Fremstillingen
herunder præsenterer derfor kun delvist de økologiske hensyn, der skal tages ved driften. Det skal
bemærkes, at de økologiske retningslinier kan fraviges af hensyn til friluftslivets samt
medarbejdernes sikkerhed samt for at sikre færdselsmulighederne.

I tilknytning til de økologiske retningslinier skal det nævnes, at styrelsen ultimo 1996 har
udarbejdet en pesticidstrategi, der skærper disses ord på området. Hovedtrækkene i
pesticidstrategien er, at:
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Der er indført:
•  Stop for brug af jorddesinfektionsmidler
•  Stop for brug af vækstreguleringsmidler
•  Stop for brug af herbicider (undtagen glyphosat (Roundup))
•  Stop for brug af insekticider (undtagen punktbehandling med rodhalsmidler samt insekticider i

planteskoler og pyntegrøntproduktionsarealer)
•  Stop for brug af fungicider.

Vildtafværgningsmidler (herunder musemidler) er stadig tilladt på skov- og pyntegrøntsarealer.

Ultimo 1998 blev indgået en pesticidaftale mellem staten, amterne og kommunerne, der med ganske
få undtagelser indebærer en principiel udfasning af pesticidanvendelsen på alle offentlige arealer
inden 1. januar 2003 – altså en væsentlig stramning i forhold til ovenstående.

Fra 1. januar 1999 har styrelsen haft retningslinier for gødskning på egne skovarealer. Brugen af
kvælstofgødskning skal begrænses, hvorimod gødskning med andre næringsstoffer fortsat kan ske
for at udvikle skovdriften i bæredygtig retning. Der er opstillet mål for en udfasning af brugen af
kvælstof i handelsgødning og følgende retningslinier for gødskningspraksis er indført:

•  Som hovedregel stop for kvælstofgødskning i vedproducerende bevoksninger, dog med
forbehold for et eventuelt behov i forhold til opfyldelse af biomasseaftalen.

•  Begrænsning af kvælstoftilførslen på vildtagrene.
•  Så vidt muligt anvendelse af gødningstyper som fremmer en recirkulering af næringsstoffer i

samfundet.
•  Gødskning med fosfor, kalium og mikronæringsstoffer, hvor der er behov for det af hensyn til en

afbalanceret næringsstofforsyning og for at undgå, at dyrkningsgrundlaget reduceres.

Der blev indført følgende mål for anvendelse af handelsgødning:
•  Stop for brug af enhver form for handelsgødning på vildtagre.
•  Reduktion i forbrug af kvælstof i handelsgødning ved gødskning af kulturer, pyntegrønt og i

planteskoler.

Endelig er der udarbejdet et sæt retningslinier for gødskning af styrelsens skovarealer m.m.

Senest år 2000 vurderes gødskningspraksis i forhold til udviklingen af statsskovbruget i bæredygtig
retning. Inden år 2005 vil forbruget af handelsgødning med kvælstof være reduceret med mindst 2/3
i forhold til forbruget i 1995.

Tilbage står følgende økologiske retningslinier:
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Særligt om nåleskov:
•  Såfremt der ved afdrift er stabile træarter tilstede bevares 3-5 af disse pr. ha til naturligt henfald

og nedbrydning på arealet. Træerne kan være såvel løv- som nåletræ, og skal i begge tilfælde
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have udgjort en del af det øverste kronetag i bevoksningen. Disse træer må kun fældes, hvis
sikkerhedshensyn tilsiger det.

•  Løvtræ kan, - inden for 20 % af bevoksningsarealet – indblandes som enkelttræer eller holme i
nåletræbevoksninger.

Særligt om løvskov:
•  Ved afdrift overlades for hver ha 3-5 af de træer, der udgør en del af det øverste kronetag i

bevoksningen, til naturligt henfald og nedbrydning på arealet. Disse træer må kun fældes, hvis
sikkerhedshensyn tilsiger det.

Fælles retningslinier for løv- og nåleskov:
•  Redetræer for rovfugle, ugler, spætter, kolonirugende fugle og flagermus må ikke fældes med

mindre sikkerhedshensyn tilsiger det. Det samme gælder hule træer.
•  Ny afvanding foretages ikke. Efter konkret vurdering og godkendelse kan grøfter lukkes, f.eks.

hvis der derved kan (gen)skabes et værdifuldt vådområde.
•  Med mindre andet bemærkes, skal brandbælter friholdes for opvækst af vedagtig vegetation ved

nedskæring efter behov. Brandbælter kan derimod være bevokset med ikke-vedagtig vegetation,
f.eks. ved anlæg af vildtagre.
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•  Eventuel pleje tilrettelægges under hensyntagen til såvel flora som fauna.
•  Udsætning af planter og dyr må ikke finde sted.
•  Oprensning af moser, søer og vandhuller må som hovedregel ikke finde sted.
•  I øvrigt henvises til naturplejeplanen
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•  Gødskning, kalkning, anvendelse af pesticider samt omlægning af den hidtidige drift må ikke

finde sted.
•  De enkelte naturtyper tilstræbes opretholdt i deres beskyttede tilstand ved pleje.
•  I øvrigt henvises til naturplejeplanen.
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I Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi hedder det bl.a:

Om plejepligt:
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Sammenfattende kan strategien for den fremtidige pleje af de beskyttede naturtyper opstilles i
nedenstående punkter. En mere detaljeret strategi for den enkelte naturtype findes bagest i hvert
naturtypeafsnit i strategien, hvorfor der henvises hertil for uddybning.

1. Områder med beskyttede naturtyper, som forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, skal som
udgangspunkt bevares, om nødvendigt ved drift eller pleje.

2. Hovedformålet med forvaltningen af de beskyttede naturtyper skal være at sikre og forbedre
vilkårene for deres vilde plante- og dyreliv, og dermed give et vigtigt bidrag til bevarelse af den
biologiske mangfoldighed. Der skal endvidere tages hensyn til bl.a. landskabelige,
kulturhistoriske og rekreative interesser.

3. Naturområder, som f.eks. på grund af lang kontinuitet i driften og fravær af uheldige
påvirkninger som f.eks. gødskning, rummer et særlig værdifuldt plante- og dyreliv,  skal
prioriteres højest, hvad plejeindsats angår. Sådanne områder må ikke overgå i fri udvikling eller
ændres til andre naturtyper.

4. Der skal arbejdes for en forbedring og udvidelse af det samlede areal med naturområder. Det
kan dels ske ved iværksættelse af tiltrængt pleje, dels ved ophør af intensiv skov- og landbrugs-
drift på marginale jorder. Pleje og genopretning af de –nationalt eller regionalt set –mest
sjældne naturtyper skal prioriteres højest.

5. Der bør ved arronderinger, erhvervelser og forvaltningsaftaler m.m. sikres større,
sammenhængende naturområder med ekstensive driftsformer og fri succession.

6. Hvor der er særlige begrundelser herfor, kan plejekrævende naturtyper overlades i fri udvikling
eller ændres til andre naturtyper. Dette vil normalt kun gælde områder, som har været uden drift
så længe, at de naturværdier, som var knyttet til den oprindelige drift, er gået tabt. For sådanne
områder kan der foreskrives fri udvikling, på sigt oftest mod skov, eller minimumspleje, således
at en delvist lysåben tilstand opretholdes.

7. Det naturlige samspil mellem såvel ferske som salte vådområder og tilgrænsende arealer skal
søges genoprettet, hvor det er muligt. Der skal herunder genskabes naturlige
vandstandsvariationer og reservoirfunktioner i vådområder og ske udnyttelse af deres
kvælstofreducerende egenskaber.

8. Beskyttede naturområder og arealer i vedvarende græs må ikke gødskes eller sprøjtes. Hvor der
ikke findes rimelige alternativer til bekæmpelse af ikke-hjemmehørende, invaderende arter som
f.eks. kæmpe-bjørneklo, kan der dog dispenseres fra forbudet mod sprøjtning. Der må desuden
normalt ikke omlægges, jordbearbejdes, kalkes eller lignende i naturområder. Nogle former for
jordbearbejdning kan dog anvendes, hvor disse har et naturplejemæssigt formål.

9. Langs søer, moser og enge større end 3 ha udlægges en 50 meter bræmme med vedvarende
skov. Nåleskov i bræmmerne konverteres gradvist til løvskov eller blandskov.
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10. Langs udvalgte vandløb udlægges tilsvarende bræmmer, hvis bredde fastsættes individuelt.
Langs beskyttede vandløb og langs søer, moser og enge uanset størrelse, der grænser til
styrelsens egne landbrugsarealer, udlægges en udyrket 10 meter bræmme.

11. Afvandingssystemer må som udgangspunkt opretholdes i nuværende omfang, men der må ikke
foretages nydræning, uddybende dræning eller omlægning fra åbne til lukkede drænsystemer.

12. Der må ikke foretages udsåning eller plantning af urter, træer og buske i beskyttede
naturområder. Der må kun efter særlig godkendelse foretages udsætning af dyr i beskyttede
naturområder.

13. Ved pleje med husdyr skal græsningstryk m.v. afpasses således, at der gives gode betingelser
for det vilde plante- og dyreliv. Det skal herunder tilstræbes, at græsningen gøres fleksibel,
således at der kan tages hensyn til forskelle i vækstbetingelser igennem græsningssæsonen og
fra år til år. Beskyttede naturområder bør som udgangspunkt kun græsses i sommerhalvåret,
således at tilskudsfodring og unødigt slid på vegetation og jordbund undgås.
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14. Ved slåning bør der anvendes klippende/skærende redskaber, der er skånsomme overfor
vegetationen. Det afhøstede plantemateriale bør fjernes fra arealet.

15. I naturplejen har der traditionelt været fokus på de højere planter. Der bør i den fremtidige pleje
desuden ske en styrket inddragelse af andre aspekter, særligt de øvrige grupper af organismer,
for hvilke de beskyttede naturtyper har stor betydning, og som undertiden bliver overset.
Eksempler herpå findes f.eks. blandt insekter og svampe.

16. Ved de kommende driftsplanrevisioner skal der ske en fastsættelse af de beskyttede
naturområders type, areal og antal på de enkelte statsskovdistrikter. Der vil i forbindelse hermed
blive beskrevet naturinteresser, målsætning og drift for hvert delområde.
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Som det fremgår, skal der i forbindelse med driftsplanlægningen ske en vejledende registrering af
naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 for hele distriktet. Dette arbejde er
foretaget og vedlagt de enkelte skovvise beskrivelser i afsnit 6.10. En bruttoliste samt henholdsvis
en skovpartsvis- og en driftsklassevis listning ses som bilag VI.

For hvert areal er udarbejdet en statusbeskrivelse på besigtigelsestidspunktet. Denne består af en
oversigtlig beskrivelse af området, hvad angår naturtyper og naturindhold samt oplysninger af
plejemæssige og naturhistorisk interesse. Statusbeskrivelserne indeholder oftest floralister, der dog
ikke kan siges at være dækkende, idet de udelukkende beskriver tilstanden på besigtigelsestids-
punktet kombineret med allerede eksisterende floralister for området. Dette efterfølges af en
klassifikation af dels naturindholdet dels plejebehovet. Der opstilles til sidst en kortfattet,
overordnet målsætning for det enkelte areal til gennemførelse i den kommende driftsplanperiode.

Hvor de ovenstående retningslinier for naturpleje fraviges – f.eks. som følge af en skærpet biologisk
målsætning for et delområde – er det kommet til udtryk i en egentlig plejeforskrift, hvorfor planen
har form af et katalog over mulige indsatsområder i perioden. Hovedsigtet er, at de beskyttede
biotoper plejes, så naturindholdet bevares eller forbedres.

De helt små biotoper, som er under Naturbeskyttelseslovens biotopgrænse på 2.500 m2 (dog 100 m2

for søer), er kun undtagelsesvis omtalt. Det bemærkes dog, at disse er beskyttet på tilsvarende måde
efter skovlovens §16, og de skal derfor gives ligeværdige hensyn i driften.

Endvidere er der foreskrevet pleje på en del af de arealer, der ikke er omfattet af §3-beskyttelsen.
Det kan f.eks. dreje sig om arealer i vedvarende græs, der endnu ikke har udviklet sig til eng eller
overdrev.

§ 3-områdernes udstrækning fremgår af kortene i bilag VIII jævnfør bemærkningerne i afsnit 7.3.

Klassifikationen af den naturmæssige værdi er sket i klasserne 1 – 4, hvor 1 angiver højeste og 4
laveste værdi. Dette er en subjektiv karaktergivning foretaget af Driftsplankontoret. Plejebehovet er
klassificeret i følgende 4 klasser:

Plejebehov Beskrivelse
1 Stort plejebehov. Det vil sige forsømte områder, områder der skal

genoprettes eller hvor der skal ske noget særligt.
2 Alm. plejebehov – typisk årlig pleje/græsning.
3 Lille plejebehov – f.eks. rydning med mellemrum
4 Ingen behov i planperioden

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng imellem et områdets naturindhold og dets plejebehov. Ud
fra disse klassifikationer vil det være muligt for distriktet at prioritere plejeindsatsen i perioden,
f.eks. såfremt de økonomiske ressourcer ikke rækker til pleje af samtlige omtalte arealer.

Det skal bemærkes at distriktet administrerer en hel del grøfter i askemoser og andre
vådbundsarealer. I mange tilfælde planlægges disse grøfter at skulle henfalde naturligt over årene.
Dette bemærkes i de enkelte tilfælde under de skovvise beskrivelser i afsnit 6.10. Grøfter som leder
vand bort fra naboers arealer henfalder kun, såfremt dette kan ske uden skade på naboarealet eller
uden at få betydning for vandafledningen fra naboens areal.
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I flere af skovene ved Aabenraa findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Denne
salamander yngler typisk i ganske små vandhuller, oftest under 0,01 ha. Flertallet af vandhuller med
bjergsalamander er derfor ikke § 3-beskyttet. Vandhullerne er dog under alle omstændigheder
beskyttet efter Skovloven. I de skovvise beskrivelser er alle vandhuller på distriktet, hvor der
foreligger oplysning om forekomst af bjergsalamander, nævnt.

Uden for yngletiden opholder salamanderen sig på land i kortere eller længere afstand fra sit
vandhul. Derfor er der medtaget salamander-vandhuller nær skovbrynene, selvom de egentligt
ligger uden for distriktets område. Ved disse steder er der potentiel mulighed for at træffe
salamanderen på distriktets område, selv om den skjuler sig godt.
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Fredede fortidsminder og arkæologiske lokaliteter er beskyttet efter henholdsvis Naturbeskyttelses-
loven og Museumsloven. Andre registrerede kulturhistoriske spor er ikke nødvendigvis omfattet af
disse love, men det er styrelsens politik at behandle dem som om de var.

Driftsplankontorets kulturhistoriske medarbejder har i forbindelse med planrevisionen berejst
distriktet. Resultatet heraf er, at fredede fortidsminder og arkæologiske lokaliteter sammen med
andre kulturhistoriske spor er indtegnet på et særligt sæt skovkort, hvoraf der forefindes et sæt på
Aabenraa Statsskovdistrikt og et i Kulturhistorisk Kontor.

Til kortene findes et register med beskrivelse af de enkelte anlæg. Registeret indgår som et samlet
katalog i bilag VII. Kataloget, der er opdelt efter skovkortnumre og afdelingsnumre, opdateres
løbende i planperioden fra den centrale styrelse. Kataloget indeholder en beskrivelse af hvert anlæg,
bemærkninger til de enkelte anlægs tilstand, ønsker til pleje med videre.

Herudover er fredede fortidsminder og kulturhistoriske spor i videst muligt omfang trykt på alle
skovkort enten med fortidsmindesignatur eller som “benævnt genstand”.

Aabenraa Statsskovdistrikt er særdeles langt fremme med plejen af distriktets fortidsminder. Kun
ganske få steder fremgår det af katalogets bemærkninger, at tingene kunne forbedres. I starten af
planperioden skal sporet over gravhøj 4309:32 i Bommerlund Plantage lægges uden om højens 2m
zone, og vejpligtssten 4309:34, også i Bommerlund Plantage, skal genfindes.

Fredede fortidsminder er omfattet af minimumsplejeprincippet. Minimumsplejeprincippet inde-
bærer følgende:
•  Fortidsmindet skal holdes ryddet for kvas
•  Bestående trævegetation på fortidsmindet skal opstammes til mandshøjde
•  Der skal ved tynding arbejdes for en langsom afvikling af trævegationen på fortidsmindet.

Minimumsplejeprincippet omfatter det fredede fortidsminde og arealet indtil en afstand af to meter
derfra. Opstamning samt rydning for kvas, hvor dette er relevant, udføres ved først givne lejlighed.

Distriktet kan fremhæve yderligere udvalgte fortidsminder. Indsatsen prioriteres ved større anlæg og
anlæg som besøges af mange mennesker. Pleje af disse fortidsminder skal finde sted på baggrund af
en plejeplan udarbejdet i samarbejde med den centrale styrelse. Der findes på plantidspunktet ingen
aktuelle plejeplaner for fortidsminder på Aabenraa Statsskovdistrikt.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

67

Fremhævelse af fortidsminder og kulturhistoriske spor i øvrigt foretages i overensstemmelse med
anbefalinger i “Notat om varetagelse af kulturhistoriske interesser på Statsskovdistrikterne”. Notatet
indgår i bilag VII.

Ovenstående fortrænger ikke pligt til at ansøge om driftsplanændring eller driftsplantilføjelse i visse
situationer i henhold til de til enhver tid gældende retningslinier herfor. Driftsplankontoret
inddrages ved udarbejdelse af plejeplaner.

Forud for reolpløjning, såvel i skovrejsningsområder som i eksisterende skov gennemføres en
arkæologisk undersøgelse ved det lokale museums mellemkomst.

Hvis og når distriktet finder ”nye” fortidsminder eller andre kulturhistoriske spor, som ikke er på
skovkortet eller i kataloget, skal fundene indberettes til den centrale styrelses Driftsplankontor, så
fundene kan blive behørigt registreret og fortidsmindematerialet opdateret.
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En oversigt over publikumsfaciliteter på plantidspunktet fremgår af Tabel 5-8. Afsnit 5.9 beskriver
yderligere de publikumsmæssige tiltag på plantidspunktet.

Denne plan rummer følgende lange række af forslag til tiltag på det friluftsmæssige område:

•  Udvidelse af p-plads i Lerskov Plantage og eventuelt udlæg af afmærket vandrerute.
•  Udlæg af ny ikke-permanent plads til en skovbørnehave i Lerskov Plantage, Rugbjerg

Plantage og Rhedersborg.
•  Forbedring af stiforhold i Jørgensgård Skov i forbindelse med den nye sti rundt langs Løjt

Lands kyster.
•  Stinettet i Nørreskoven søges udbygget i samarbejde med kommunen. Bl.a. søges

Nørreskovens ”gamle” arealer bragt i sammenhæng med Uglekær arealerne.
•  Flytning og udbygning af toilet og servicefaciliteterne på Kalvø, når de økonomiske

midler er til stede.
•  Etablering af en mindre naturskole på Kalvø.
•  Forbedring af stiforholdene ved Rundemølle (jævnfør Rundemølle-fredningen).
•  Etablering af en permanent udsigtkile fra Dragebænken i Årup Skov.
•  Opstilling af informationstavle i Hostrup krat med oplysninger om skoven.
•  Vandretursfolderen for Søgård Skov bringes ind i styrelsens serie af vandretursfoldere.
•  Anlæg af trampesti rundt i Bolderslev Skov samt yderligere information om skoven.
•  Mulig oprettelse af en primitiv lejrplads i Torp eller Årtoft Plantage.
•  Udgivelse af en lokal vandretursfolder for Bommerlund Plantage med en tilhørende

afmærket vandrerute.
•  Stimæssige sammenhæng mellem Bommerlund Plantage og Vejbæk skov.
•  Etableringen af forbindelse mellem motorvejens rasteplads og Oksekær med tilhørende

informationstavle.
•  Udarbejdelse af cykelrute i Frøslev Plantage med geologisk tema.
•  Informationstavle i grusgraven i Den Våde Klimp i Frøslev Plantage omhandlende de

geologiske lag i klimpen.
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•  Etablering af en udsigtsplatform i Frøslev Plantage, hvor det er muligt for publikum at
observere hjortearterne.

•  P-pladskapaciteten ved Frøslevlejren øges betydeligt i afd. 3808, og det kan medføre
justeringer af stiforløb i dette område.

•  Der etableres bedre forbindelse mellem motorvejsrastepladsen ved Frøslev og Frøslev
plantage i samarbejde med Vejdirektoratet.

•  Sti i såvel den danske som tyske del af Frøslev Mose etableres på tværs af grænsen med
tilhørende information.

Derudover vil der blive lavet en del publikumsanlæg i skovrejsningsområderne i takt med at de
etableres. Nogle er allerede etableret og flere vil komme til – bl.a. bedre adgangsforhold til de
centrale dele af Vejbæk.

Endelig er det vigtigt, at holde de eksisterende faciliteter i en rimelig stand.

Behovet for anlæg til fordel for friluftslivet skønnes med disse tiltag samt de allerede etablerede
faciliteter (se afsnit 5.9) at være opfyldt for distriktet.
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I forbindelse med denne plan ændres udlægningen af B-skove (se afsnit 5.9) på følgende vis:

•  Jørgensgård Skov og Nørreskoven ændrer status fra B til A-skov.
•  Bolderslev Skov udlægges som B-skov
•  Af hensyn til roen for det store hjortevildt ændres Frøslev Plantages status i den

sydvestlige del fra A-skov til B-skov, hvorved de store løbsarrangementer holdes i
den del af plantagen, der ligger nærmere Frøslevlejren. Området syd for
Pluskærvej udlægges som B-skov.

•  Da Frøslev Mose, der administreres som B-skov, medtages den på listen over B-
skove.
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Distriktets 2 naturskoler fortsætter. Dog kan en justeret placering af Naturskolen inden for Frøslev-
lejrens område komme på tale som en direkte eller indirekte følge af ændringerne i fangeområdet i
lejren.

Naturvejledningen er en integreret del af distriktets arealdrift men med en prioritering afhængig af
arealernes beliggenhed og sårbarhed. Det primære formål er det lokale og regionale publikum i form
af familier, skoler, institutioner m.m.
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Distriktet overvejer løbende behovet for eventuelle yderligere hundeskove – gerne i form af
fleksible indhegninger til hundeluftning – så der bliver et lidt mere jævnt tilbud til hundeejerne i
distriktets område. Det giver også bedre muligheder for håndhævelse af reglerne for færdsel med
hunde i snor i de øvrige områder. Af undersøgelsen Friluftsliv 98´ (omtalt i afsnit 5.9) fremgår, at
omkring 15 % af de besøgende i områderne oplyser, at de bl.a. besøger skoven ”for at lufte hund” .
Der synes at være en tendens til, at skovområder med hundeskove har en højere % andel. Således er
det 20 % af de besøgende i Frøslev plantage, der angiver at de (bl.a.) lufter hund.  Det kunne være
fordi hundeskoven ved Frøslevlejren er  meget besøgt.
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Distriktet har ikke planer om væsentlige nyanlæg eller markering af ridestier. Udviklingen vil blive
fulgt, og opstår der sted- og tidvise problemer med f.eks. for meget slid på vejene, vil det dels blive
drøftet med rideskolerne i området, dels blive overvejet om nogle dele af vejnettet skal lukkes for
ridning. Der vil til stadighed blive opretholdt gode muligheder for rytterne.
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Benyttelsen af mountainbikes i distriktets skove synes inde i en stabil periode. Udviklingen følges
nøje, og med mellemrum vil der blive informeret om reglerne og evt. blive taget direkte initiativer
til arrangementer, der med naturvejledning som udgangspunkt kan medvirke til information af
denne brugergruppe.
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Søen i afd. 620 i Søgaard skov (nord for jernbanen) udlægges til frit fiskeri. Søerne i Hostrup Krat
udlægges til frit fiskeri. Der skulle hermed ske en forbedring af forholdene ikke mindst for børn og
unges gratis fiskemuligheder i fersk vand i distriktets område.
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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
allerede opfyldt politiken for såvidt angår det nye skilteprogram, der skulle være indført på
distrikterne senest i år 2000. I den forbindelse blev de eksisterende færdselstavler de fleste steder
erstattet af piktogramstandere m.v. De generelle regler for statsskovenes brug findes summeret i
folderen “Organiseret brug af statsskovene - regler og gode råd”.

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,
gennemførelse af naturskovsstrategien samt pleje og genopretning af naturområder og
kulturhistoriske værdier.

Hensyntagen til befolkningens og turisternes behov for friluftsoplevelser i statsskovene udgør en
integreret del af statsskovdistrikternes opgaver. Det er styrelsens mål, at statsskovene skal kunne
give plads til de fleste former for friluftsaktiviteter, men ikke nødvendigvis overalt eller på alle
distrikter. Hvor det viser sig nødvendigt at prioritere mellem friluftsalternativer, vil styrelsen som
udgangspunkt lægge vægt på den almindelige befolknings ønsker, frem for specialisternes. Det
betyder bl.a. at den uorganiserede brug vil blive prioriteret højere end den organiserede. Børn og
unges brug vil blive prioriteret over andre aldersgruppers. Der tages særlige hensyn til aktiviteter
for handicappede, ældre og grupper af særligt belastede unge.

Af naturbeskyttelseshensyn og for at sikre oplevelserne ved de “blide” aktiviteter vil der fortsat
skulle ske en stram styring af de “hårde” aktiviteter. Motoriserede, meget støjende eller på anden
måde meget dominerende aktiviteter tillades kun på tidspunkter eller steder, hvor de ikke kolliderer
væsentligt med hensynene til de øvrige, højere prioriterede friluftsformer som skovturen og de
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øvrige stille aktiviteter. Ønsker om “hårde” aktiviteter vil blive vurderet i lyset af, om udøverne er
afhængige af skoven eller naturen, eller om aktiviteterne lige så godt kunne foregå andre steder.
Samme betragtninger er gældende, når der skal tages stilling til friluftsaktiviteter, som kræver
egentlige anlæg på arealerne, og her gælder det i særlig grad anlæg af eksklusive baner til f. eks.
Golf, skydning og motocross.

Det er distriktet som på baggrund af ovennævnte træffer konkrete afgørelser om friluftsaktiviteter
efter den nødvendige afvejning.

Egentlige anlægsarbejder, som ikke er nødvendige for skovdriften, vil dog altid kræve planændring
og oftest tillige tilladelse ifølge Skovloven og eventuel anden lovgivning.
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I afsnit 5.1 er forhistorien for Naturskovsstrategien og den konkrete udpegning på Aabenraa
Statsskovdistrikt kort beskrevet.

I de skovvise beskrivelser i afsnit 6.10 er repeteret, i hvilke skove der ligger naturskov og 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 12. januar 1995, og som er indarbejdet i denne plan.
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Blandt skovens miljøbeskyttende effekter kan nævnes: lægivning, lyddæmpning, dæmpning af
sandflugt og beskyttelse af grundvand mod forurening. Lægivning er en effekt, der optræder lokalt og
regionalt. Huse og andre anlæg i eller ved skov nyder godt af den lokale læ. Ligeledes er den generelle
vindhastighed i en region med en vis andel skov reduceret til gavn for landbrugserhvervet og
befolkningen. Lyddæmpning har især betydning, hvor en skov adskiller veje og beboelseskvarterer.
Sandflugten som især hærgede i 1700 tallet, blev. bl.a. dæmpet varigt ved hjælp af skovplantning.
Faren for omfattende sandflugt er beskeden i dag. På ikke skovbevoksede, kystnære sandflugtsarealer,
som er dæmpet på anden vis, optræder lokalt i perioder mindre sandflugt, primært fra vindbrud og ved
tilførsel af sand fra stranden. Denne sandflugt betragtes hyppigst som et karakteristisk, lokalt
naturfænomen, som hverken kan eller skal tøjles fuldstændigt.

I dag er grundvandsbeskyttelse den vigtigste miljøbeskyttende effekt af skoven. Ved normal
skovdrift anvendes der yderst minimale mængder af pesticider eller gødning. Der nedvaskes meget
mindre stofmængder til grundvandet under skov end til grundvand under landbrugsjord. Dyrkning
af skoven må heller ikke i fremtiden give anledning til at drikkevandets kvalitet bringes i fare.

Skovenes indflydelse på grundvandsdannelsen herhjemme er kun belyst i beskedent omfang.
Følgende forhold menes at have betydning: Foryngelsesform, renholdelsesgrad, træartsvalg,
bevoksningsbehandling og jordbehandling. Endelig tyder det på, at grundvandsdannelsen under
skov generelt er mindre end under landbrugsjord. Differencen kan skønnes til omkring 5 %.

 Aabenraa distrikt huser, i overensstemmelse med styrelsens grundvandsstrategi, et antal boringer,
der leverer ca. 106.000 kubikmeter vand pr. år. Dette svarer til vandforbruget i 757 hustande. Alle
boringer etableres, så de falder naturligt ind i omgivelserne. Normalt vil distriktet ikke tillade
boringer til andre formål end drikkevand. Siden 1998 har Bov kommune sammen med distriktet
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forberedt et større drikkevandsanlæg i skovrejsningsområdet ved Vejbæk, syd for Bommerlund
Plantage. Arbejdet er sat i gang i 1999 og Bov kommune har siden år 2000 hentet rent drikkevand
fra grundvandet under Vejbæk skov og Bommerlund plantage. (Vandmængden fra dette værk er
ikke indregnet i ovenstående mængder). Bov Kommune har tilladelse til årligt at indvinde 400.000
m3 vand på Vejbæk vandværk. Der er i Frøslev Plantage 6 prøveboringer vedrørende Den Nationale
Grundvandsovervågning i NOVA 2003 som led i Vandmiljøplanens overvågningsplan.
 
 Jagtprøvebanen er omfattet af en miljøgodkendelse grundet dens påvirkning af det omgivende miljø
primært støjmæssigt.
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Jagten reguleres af styrelsens retningslinier for “Jagt- og vildtforvaltning på Skov- og
Naturstyrelsens arealer”, der omfatter følgende delmål:

•  Der tages hensyn til vildtet ved at sikre sunde, afbalancerede, arts- og individrige vildtbestande
af naturligt forekommende arter. Dette gøres ved at sikre kvantitet og kvalitet af vildtets
levesteder og ved at jagt og vildtforvaltning sker efter etisk forsvarlige principper.

•  Ønsket om at begrænse de skader vildtet kan give anledning til, søges opfyldt ved, at ingen
vildtart udvikler sig, så den kan virke uacceptabelt ødelæggende for andre arter eller på kulturer,
bevoksninger og markafgrøder. Der tages herunder hensyn til, at naboer til statsskovene ikke
bør føle berettigede interesser krænket. Ifølge bemærkningerne til jagtloven må afskydning af
én art, udelukkende af hensyn til en anden art kun foretages som regulering.

•  Hensynet til befolkningens rekreative behov varetages ved at opretholde righoldige
vildtbestande, at holde statsskovene åbne for færdsel under jagtudøvelse, at informere,
naturvejlede, afholde naturture og ekskursioner om jagt, vildt og vildtforvaltning, samt at
gennemføre en planlægning og administration af de mange aktiviteter i statsskovene, så
konflikter imellem forskellige interesser så vidt muligt undgås.

•  Opretholde den del af vores kulturhistorie, der omfatter jagt og vildtforvaltning i statsskovene.
Der er tradition for et tæt sammenspil mellem jagt- og skovvæsen i Danmark. Ved en
integration af jagtadministration og arealdrift sikres en afvejning af hensynet til vildtbestandene
på den ene side og deres nærmeste omgivelser på den anden side.

•  Statsskovenes reservoirfunktion tillægges særlig vægt for vildtarter med et stort
aktivitetsområde herunder kronvildt og trækkende fuglevildt (især gæs og ænder). For de øvrige
mere stedbundne arter (hovedsageligt rå- og dåvildt og visse andefugle) har forholdet ligeledes
en væsentlig betydning.

•  Skov- og Naturstyrelsens viden og erfaring indenfor jagt og vildtforvaltning skal fastholdes og
udbygges. Dette sker eksempelvis gennem forskning og udvikling samt ved at udnytte de for-
dele, der er ved en samordnet administration af praktisk jagtadministration, informationsvirk-
somhed samt det lovforberedende og –administrative arbejde. På informationsområdet påhviler
der Skov- og Naturstyrelsen en særlig opgave med at give omverdenen information om
styrelsens jagtpolitik på egne arealer og om god jagt og vildtforvaltning i almindelighed.
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•  Skov- og Naturstyrelsens økonomiske interesser skal varetages under hensyntagen til, at
styrelsen driver en statsvirksomhed, som skal varetage en række almene interesser og under
respekt af disse drive virksomheden efter driftsøkonomiske principper.

Aabenraa statsskovdistrikts vildtpleje er begrænset. Den direkte vildtpleje består i ekstensiv
tilsåning og slåning af vildtagre samt lejlighedsvis udbringning af vinterfoder til kronvildtet.
Vildtagrene udgøres af afd. 45d, 150c og del af 166a på skovpart 1; afd. 461b og 559d på skovpart 2
samt afd. 1608f, 3522e, 3523c, 3524c, 3525b, 3529c, 3580d, 3585d, 3591f og 3643a på skovpart 3.
Dertil kommer diverse slettearealer, der ligger hen som kombinerede lysninger/vildtagre.

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).

Derudover foregår der også en indirekte vildtpleje: Skovning af ask og eg sker så vidt muligt på
tidspunkter, hvor hjortevildtets fødemuligheder er begrænsede på grund af et tykt snedække. På den
måde giver kviste og knopper et ekstra kosttilskud.

Det er for tiden under overvejelse at udleje jagten i Rhedersborg Skov.

Så snart jagtlejemålet på afd. 1611 og 1612 i Vejbæk Skov ophører overtager distriktet
jagtadministrationen. Jagten i afd. 1601, 1618 og 1619 i samme skov overvejes udlejet.

'$�� �����	�
Fiskeriet reguleres af styrelsens overordnede politik for “Fiskeri og fiskepleje i Skov- og Na-
turstyrelsens søer og vandløb”, der er afstemt i forhold til den relevante lovgivning.
Hovedformålene med forvaltningen af styrelsens søer og vandløb er beskyttelse og bevarelse af
naturen i overensstemmelse med tilstand og målsætning for de pågældende vande, samt at give
mulighed for en rekreativ udnyttelse af de ferske vande. Hertil kommer varetagelse af
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kulturhistoriske hensyn. Der skal endvidere i de ferske vande, så vidt muligt bevares eller genskabes
sunde og naturlige bestande af vore hjemmehørende fiskearter.

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 og
besidder ikke nævneværdig fiskerimæssig værdi. Fra distriktets havn i Kalvø har flere
erhvervsfiskere udgangspunkt både vedr. bundgarnsfiskeri og havdambrug i Lillebælt. Derudover
forekommer ikke erhvervsmæssig udnyttelse af fiskeri-muligheder. Se endvidere afsnit 5.11.2.

Med denne plan åbnes mulighed for frit fiskeri i Hostrup Krat samt i afd. 620j i Søgård Skov.
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Herunder følger – i det omfang det har været muligt at udarbejde og er fundet relevant – for hver
skov en beskrivelse af jordbundsforhold, naturgrundlag, bevoksningsforhold, regionplanstatus,
retningslinier for skovdyrkningen, langsigtede perspektiver, omtale af publikumsinteresser,
summarisk omtale af fortidsminder, jagt og fiskeriinteresser samt købs- og salgsovervejelser.
Endvidere findes en grundig gennemgang af ikke skovbevoksede biotoper og § 3-beskyttede
bevoksninger inkl. deres plejebehov (vedrørende den benyttede klassifikation af disse se afsnit 6.4).

Skovnumrene refererer til den administrative oversigt i afsnit 3.2, og kortnumrene til skovkortenes
nummerering. 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 i bilag IX (Foryngelseskort) og bilag VIII (Kort med arealer til særlig behandling) inden for
rækkevidde.
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Lerskov Plantage er beliggende i Andholm Ejerlav, Rødekro Kommune. Plantagen ligger ca. 6 km
nord for Aabenraa og 2 km sydvest for Genner. Øst for plantagen går rute 170 og vest for plantagen
motorvej E45 til grænsen.

På kartografens Johannes Meiers kort fra 1641 kaldes området ”Legerscow”, og består af agre
beliggende på åsen, omgivet af store øde hede- og mosestrækninger. Der findes ingen skovsigna-
turer på kortet. Plantagen kom til kronen i 1820 fra Lerskovgård og blev oprettet som selvstændig
plantage i 1838. Der findes ingen rester af den skov, som har givet området navn. Det formodes at
have været en bøge- eller egeskov på de højere liggende arealer omgivet af højmosedannelser på de
lavere beliggende arealer, som det ses i den nord for liggende Hovslund skov.

Det prøjsiske forstvæsen har antagelig sidst i 1900 tallet konverteret løvskoven til nåleskov,
samtidig med at flere af de lavere beliggende moser er blevet afvandet og tilplantet. Fra denne
periode stammer også de såkaldte Emeis-kulturer, der findes flere steder i plantagen (se nedenfor
under ”Kulturhistorie”).

Plantagen på 139,5 ha var før stormfaldet i 1999 primært en nåletræsplantage. 126,6 ha var bevok-
set og heraf var 89 % nål – langt størstedelen var rødgran og sitkagran. Egen var det dominerende
løvtræ. Moser udgjorde 8,6 ha af det samlede areal. Det kuperede terræn og de mange moser, der
skærer sig dybt ind i plantagen, er medvirkende til, at man fik indtryk af en meget varieret plantage.

Stormfaldet den 3. december 1999 fældede ca. 14.800 m3, svarende til 117 m3 pr. skovbevokset ha.
Fladefaldet er opgjort til 59,3 ha, og derudover er der ca. 17 ha mere eller mindre ødelagte
bevoksninger og rande, der må forventes at gå i opløsning. Samlet ca. 60 % af skovens
skovbevoksede areal. Når der tages hensyn til, at der er mange yngre bevoksninger i skoven, samt at
der findes en del åbne arealer – primært moser – er det tydeligt, at der er tale om en næsten total
ødelæggelse af skoven. Dette påvirker i væsentlig grad dispositionerne i skoven i
driftsplanperioden.
Aldersfordelingen i nåletræ før og efter stormen fremgår af Figur 6.1:
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Figur 6.1 – Aldersfordelingen i nål i Lerskov Plantage før og efter stormen.
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Området ligger i et morænelandskab med overvejende sandet jordbund. Rolandsbjerg beliggende i
plantagens sydvestlige del er en morænebakke på 58 meter. Fra sydvest til nordøst løber Genner Ås
der er aflejret i en smeltevandstunnel under isen. På åsen ligger en vej hvilket er ganske typisk da
åsmateriale er fortræffeligt til at bygge veje på. Hvor åsen løber ud af området i øst findes
randmoræner vinkelret mod åsens retning fra vestnordvest mod syd. Terrænet falder relativt brat til
begge sider fra åsen.

Indenfor området findes der flere jordarter. Fra vest til øst går et strøg af smeltevandssand. Nord for
dette findes flyvesand og ferskvandstørv og langs vandløbet i øst findes ferskvandssand. Desuden
findes mindre områder med smeltevandsgrus, moræneler og sand overlejrende moræneler.

De stormfældede dele blev jordbundskortlagt i januar 2001. Dette skete med udgangspunkt i
beskrivelse af jordbundsprofiler i 4 gravede jordbundshuller og af 35 jordboringer. Kortet over
jordbundsforhold viser, at plantagen domineres af sandjorder. Disse er i den nordlige del cementeret
så kraftigt at al-laget er rodstandsende. Betydelig bedre vækstvilkår finder man på de lerblandede
sandjorder der har en større vandholdende evne og højere næringsstofniveau end sandjorderne.
Mindre vandholdende evne end sandjorderne findes på et areal med grov sandjord. Disse jorder
domineres af partikler af størrelsen 0,5 til 2,0 mm. I den vestlige forlængelse af Prøjsermosen findes
tørvejorder.

Lerskov Plantage ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 12. I
den del af interesseområdet hvor skoven ligger findes følgende: Løjthalvøens retningsløse bakker
dannet i et dødisområde. Sydvest for Genner og ved Øster Løgum er der randmoræner. Tunneldalen
Genner Hule, og i fortsættelse af den – i begyndelse dog ved siden af og parallelt med – går Jyllands
betydeligste ås, Genner Ås, med typiske mosefyldte lavninger ved siderne.

Den årlige nedbør er ca. 990 mm i snit over perioden 1981-95. Nettonedbøren efter fordampning er
ca. 445 mm.(DMI/Foulum). Der forekommer forårsnattefrost.

�	�������	
Åbne moser og hedearealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ingen egentlige
fredninger.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Lerskov Plantage prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser og med naturområder mod vest. Plantagen er af biologisk
værdi samt af særlig landskabelig og friluftsmæssig værdi. Den østlige og sydlige del af plantagen
er endvidere del af biologiske korridorer. Genner Ås er geologisk interesseområde af særlig værdi.
Omkring plantagen er der i regionplanen udlagt skovrejsningsområder, hvor der er privat interesse
for at rejse ny fredskov.
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De ovenfor nævnte Emeis-kulturer kan bl.a. beses i afdeling 33 og 34. Emeiskulturene har navn
efter den tyske forstmand Carl Emeis, der udviklede en meget intensiv jordbearbejdningsmetode,
hvorefter de store hedestækninger i Slesvig-Holsten kunne opdyrkes med skov. Jordbearbejdningen
involverede dyb pløjning, brydning af lyngtørv, allag og andre massive jordlag samt bortdræning af
vand. Metoden satte sig kraftige spor i jordbunden, idet man med ganske få meters mellemrum (ned
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til 4 meter) gravede et omfattende system af op til en meter dybe grøfter tværs over et areal,
hvorefter den opgravede jord lagdes mellem grøfterne. Der plantedes mellem grøfterne. Selvom de
gamle træer således er væk i afdeling 33 og 34, kan man stadig erkende grøfterne og voldene
herimellem i skovbunden.

Derudover kan beses Lerskov-batteriet, der er en sprængt kanonstilling og bunkers fra 1.
Verdenskrig. Batteriet kan ses i plantagens sydvesthjørne med udgangspunkt i P-pladsen, hvor
Tingvej løber ind i plantagen fra vest. En  del af anlægget ligger på privat areal.

Skovløberstedet Lerskovhus er bevaringsværdigt. Huset benyttes ikke længere som skovløberbolig,
men er udlejet til private.

Der findes spredt i plantagen tilhuggede afdelingssten af granit fra den tyske periode.
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Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som ekstensivt anvendt (10-30 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse.  Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater fra
undersøgelsen. Resultaterne viser, at Lerskov plantage nu kan betegnes som moderat anvendt og
antallet af besøgstimer pr. hektar synes mere end fordoblet.

Der er anlagt en primitiv lejrplads ved Rolandbjerg, og syd for plantagen på Bodum siden ligger en
større spejderplads (på privat grund). Der er god adgang til plantagen, som også er pænt besøgt, idet
der går offentlig vej (kommunevej) mellem Rise-Hjarup og Genner. Langs denne vej er der i
afdeling 17 etableret en mindre parkeringsplads. Der er ikke afmærkede vandreruter eller foldere for
Lerskov. Det overvejes i planperioden at afmærke en vandrerute og udvide eller supplere P-pladsen.
Aabenraa Statsskovdistrikt har fra 2002 oprettet en ikke-permanent plads til regelmæssig
anvendelse til en ny skovbørnehave.
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Skovens drift vil i den kommende planperiode blive helt domineret af eftervirkningerne fra
decemberorkanen 1999. Målsætningen er primært at få etableret mere stabile skovbevoksninger og
få genskabt skovklimaet.

Hugsten vil blive lille og især præget af, at de rande og bevoksningsrester, der stadig står op, vil
blive præget af randpåvirkning i form af større eller mindre supplerende stormfald fra vest samt
”røde” rande på grund af barkbiller. Der er derfor i planperioden regnet med et større areal til
foryngelse end fladefaldsarealet opgjort fra stormfaldet. I alt er der anvendelsesforslag for 76,9
hektar.

Forslagene til anvendelse af disse arealer tager udgangspunkt i de generelle retningslinier for
statsskovarealer, herunder Skov-og Naturstyrelens træartspolitik. Ud fra dette og de lokale terræn-,
jordbunds- og vækstforhold i øvrigt er der søgt opbygget en ny skov med betydeligt større variation,
der giver større mulighed for vedvarighed i driften og for i fremtiden at kunne forynge skove ved
selvforyngelse. Det indgår også i overvejelserne, at der kan indgå træarter, der har mulighed for at
opnå høj alder og dimension.
På grund af jordbundsforholdene vil nåletræerne også i fremtiden indgå med ret stor vægt, men i
blandingsbevoksninger. Plantninger med kun en træart vil derfor ikke indgå. Hyppigt anvendte
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blandinger af nåletræ vil være; rødgran/douglasgran/skovfyr/lærk, rødgran/sitkagran/skovfyr/lærk,
sitkagran/douglasgran/skovfyr/lærk, douglasgran/rødgran/skovfyr/lærk eller sitkagran/skovfyr/lærk
(i den nordlige del). Blandingsforholdet vil med fire arter i gennemsnit være 50/20/20/10 og med tre
arter 50/25/25. Hvor det er muligt baseres eller suppleres nåletræsplantninger med den selvforyn-
gelse der naturligt kommer op på arealerne, hvis den har egnet kvalitet og mængde.

Lærkekulturene forventes med tiden benyttet som skærm for mere sårbare træarter.

Konverteringen i retning af løvtræ vil være betydelig. Det fremgår således tydeligt af såvel
foryngelsesplan som kort, at store arealer tilplantes med eg. Dette sker primært i skovens yderkanter
i håb om at øge skovens fremtidige stabilitet og variation. Blandinger af løvtræ vil være; eg/østrigsk
fyr/lærk i forholdet 70/15/15, eg/lærk i blandingsforholdet 80/20 eller eg/skovfyr i
blandingsforholdet 70/30. De valgte blandinger vil afspejle lokaliteteten vindeksponering og
jordbundsforhold. I langt de fleste tilfælde vil endvidere indgå flere danske buskarter til glæde for
dyrelivet og skovgæsten. På baggrund af de gennemførte jordbundsundersøgelser er der lokaliseret
lerlommer. Her er det valgt at indføre bøg i plantagen for at udnytte vækstpotentialet og for
yderligere at udbygge variationen i skoven.

Nogle arealer med et relativt tykt tørvelag foreslås taget ud af egentlig produktion. Således udvides
Prøjsermosen i plantagens midte med dele af randarealerne og den lille mose i sydvest åbnes mod
øst.

Vandstanden i Prøjsermosen overvejes hævet ved opstemning, og ældre nobilisbevoksninger
omkring Lerskovhus fjernes og erstattes helt eller delvis med eg. Den resterende del af arealerne
benyttes til at udvide den eksisterende ager foran huset, således at åslandskabet fremstår tydeligere
og udsigten fra Tingvej ved Lerskovhus ud over Prøjsermosen udvides. Terrænet hvor Kallesdal
krydser Genner Ås overvejes af landskabelige og geologiske grunde yderligere frilagt for skov.

@�
�	"�� �"����	
Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagen udgør 0,1 ha sø, 0,6 ha hede og 9,5 ha mose.

:����� (MOS – 0,30 ha), A����7 (SØ – 0,1 ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Størstedelen af søen har andet ejerforhold. Søen er lysåben med en stor
vandflade. Vandet er brunt og uklart. Kantvegetationen på distriktets område består af lyse-siv og
kæruld.
Mosen er en ret tør birkemose med høje træer.
Gennem mosen går en grøft med udløb i søen.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star, rød svingel.
Tokimbladede: Skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, skov-fyr, almindelig gedeblad, rød-gran, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig sø og birkemose.

:���'� (MOS – 0,70 ha), :���*� (MOS – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig lysåben mose omgivet af høje træer.
Mosen er meget fugtig i den østlige del. Der har været gravet tørv. I vest er mosen ret tør. Den tørre
del af mosen er overvejende græsklædt.
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����
�	A Enkimbladede: Blåtop, mose-bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv.
Tokimbladede: Blåbær, hedelyng, hindbær, klokkelyng, porse, tormentil.
Vedplanter: Dun-birk, almindelig eg, bjerg-fyr, rød-gran, krybende pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig mose.

:���$� (MOS – 0,30 ha), :����#� (MOS – ca. 0,2 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben, ret tør mose med spredte små nåletræer og andre vedplanter.
Vegetationen omfatter forholdsvis mange dværgbuske sammenlignet med tilsvarende moser i
området.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Blåbær, hedelyng, hindbær, klokkelyng, revling.
Vedplanter: Stilk-eg, skov-fyr, rød-gran, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
Laver: Rensdyrlav.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig mose med dværgbuske. Vedplanter fjernes periodisk inden
de tager overhånd.

:����'� (MOS – 0,20 ha)
Mose, som i sig selv er for lille til §3-beskyttelse. På den anden side af skellet ligger der en større
lysåben mose. Sammenhængen med denne mose gør, at afd. 16d også er §3-beskyttet.
����
�	A�Karsporeplanter: Smalbladet mangeløv.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, skov-fyr, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af birkemose i tilknytning til større tørvemose.

:����'� (HED – 0,60 ha)
§ 3-beskyttet hede. Overvejende græsklædt lysåben hede omgivet af arealer med andet ejerforhold
mod nord, øst og vest. Grøft mod skel i nord og bæk mod skel i øst. Lyngen dækker kun mindre
partier. Der er spredte træer og buske, heriblandt nåletræer. I en sænkning mod øst findes
fugtpræget vegetation. Helt mod øst findes en stejl brink med Springdamsbæk nedenfor.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, smalbladet kæruld, almindelig rapgræs, lyse-siv, almindelig star, rød svingel.
Tokimbladede: Blåbær, hedelyng, hindbær, skovstjerne, hvid snerre, tormentil, engelsk visse.
Vedplanter: Stilk-eg, rød-el, bjerg-fyr, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af hede, hvor lyng har mulighed for at sprede sig. Det skal tilstræbes, at
arealet samgræsses med naboens arealer.

:����'� (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Forholdsvis tør græsklædt mose med enkelte buske og få høje træer. Mosen
ligger nordvest for en eng med andet ejerforhold. Distriktets mose er derudover omgivet af ung
nåleskov. Vegetationen er ret monoton.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, smalbladet kæruld.
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Tokimbladede: Gederams, hedelyng, hindbær, stor nælde, skovstjerne, hvid snerre.
Vedplanter: Dun-birk, skov-fyr, rød-gran, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose, hvor lyng har mulighed for at sprede sig. Det skal
tilstræbes, at arealet samgræsses med naboens arealer.

:���%�� (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose ved skovens vestlige skel. På distriktets område omgivet af
nåleskov. Mod vest ligger den store Roland Mose.
Distriktets mose er græsklædt med mange birkebuske. Buskene giver området karakter af
birkeskov. Mosen er ret tør. Ryddet for selvsået nål i 1995.
����
�	A Enkimbladede:Bølget bunke, smalbladet kæruld, almindelig star, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, klokkelyng, revling, rosmarinlyng.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af birkemose.

:���%�� (MOS – 1,00 ha), A���%�� (UKU – 0,5 ha)
§ 3-beskyttet mose. Området er ret tæt bevokset med små og middelstore nåletræer. Bunden er
noget fugtig. Der er en grøft med vand, som er lukket ved indløb i afd. 43.
����
�	A Karsporeplanter: Smalbladet mangeløv.
Enkimbladede: Mose-bunke.
Vedplanter: Dun-birk, rød-gran.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Ved at undlade at gentilplante stormfaldsarealet i 42b udvides mosen med tiden mod
øst. Begge arealer lades urørt.

:���%%7 (MOS – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose ved skovens sydvestlige skel. På distriktets område er mosen omgivet af
fyrreskov. Mod vest ligger den store Roland Mose.
Distriktets mose har spredt opvækst af birk og fyr. Bunden er ret tør.
Hvor forholdene er lysåbne, er skovbunden domineret af ørnebregne.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Bølget bunke.
Tokimbladede: Hindbær.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, skov-fyr, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af birkemose. Pleje er uhensigtsmæssig, hvis ikke nabomosen plejes
samtidig.

:���%'� (MOS – 5,00 ha), �	. ��	!���
§ 3-beskyttet mose. Fugtig lysåben tørvemose omgivet hovedsageligt af nåleskov. I nordøst findes
en eng med andet ejerforhold.
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Mosens overflade består især af store græstotter med mellemliggende fugt og vand. Den er under
tilgroning med vedplanter. Der er mange spredte buske og træer, hvoraf nogle er høje.
Gennem mosens centrale del og vandhullet går en grøft med stillestående vand. I den sydvestlige
del findes et lille vandhul med en ø. Grøften og vandhullet er dækket af mosser, alger og andet.
����
�	A Enkimbladede:  Blåtop Bølget bunke, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, klokkelyng.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, sitka-gran, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring af lysåben tørvemose. Vedplanter fjernes med mellemrum. 21a og 24b
gentilplantes ikke og med tiden vil mosen udvides mod vest. Muligheden for samgræsning med
engene øst for området skal undersøges. Fugtigheden øges ved at tildække grøften i hele dens
længde.

���
������
§ 3-beskyttet vandløb. Bæk i en dal med stejle brinker ved skovens østlige bryn. En stor del af
omgivelserne er lysåbne stormfaldsområder samt nåleskov. Længden ved skoven er 1200 m.
Forureningsgraden er II.
&3	A Bløddyr: Almindelig mosesnegl.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����.
Slørvinger: &�
���	.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����,������	
��	,��	�������	.
Vårfluer: G�
��������	�,����	(�����	, %���.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B0 (biologisk værdifuldt vandløb uden
fiskeinteresser). Målsætningen er opfyldt.

+
	3���!�����
§ 3-beskyttet vandløb. Rask strømmende bæk i en smal dal med stejle brinker ved skovens
nordøstlige bryn. Omgivelserne er tæt bevoksede. Bækken løber ud i Elsted Bæk umiddelbart nord
for afd. 27b. Længden ved skoven er i alt 700 m. Bredden er 1,75 m. Dybden er 20 cm. Bunden er
sandet. Forureningsgraden er II-III.
&3	A Ledorme: Hundeigle.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl, ��	�����	�, sumpsnegl.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Døgnfluer: 6	����.
Tovingede: Dansemyg: =������
��$�0����(�	����. Stankelben: #�(�	���	.
Vårfluer: G�
��������	�.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B2 (laksefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt.

5����������	
Løvtræprocenten, der før stormen udgjorde ca. 10% af det skovbevoksede areal, vil efter
tilplantningen stige til over 40 %. Det er især egearealet, der øges. Arealandelen af hjemmehørende
træarter (løvtræ (på nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr) øges tilsvarende fra 11 til 42 %. De
ikke skovbevoksede arealer øges med 4,8 ha til slette, hede og mose primært som et større
naturområde omkring Prøjsermose.
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'�#�� ;.	�����1	��+���2�+�����	��#�2�5�	
��	��

4���	��

Jørgensgård skov på 171,2 ha øst for Aabenraa på nordsiden af fjorden har altid i historisk tid været
skovbevokset, idet terrænet og lerjorden har bevirket, at skoven aldrig har været opdyrket. De
relativt få fortidsminder bekræfter dette.

Skoven var tidligere præget af mange store gamle egetræer, hvor desværre kun få er tilbage. I dag er
skoven en mere naturlig bøge-, askeskov, som villigt forynger sig selv. Nåleskovsarealerne blev på
det nærmeste udryddet af stormen i december 1999.
De stormfældede nåleskovsarealer vil fortrinsvis blive tilplantet med eg, som trives godt på den
svære lerjord.

4�������������!�
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Nord og vest for skoven løber
tunneldale.  De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. Jørgensgård Skov ligger som en ø midt blandt disse tunneldale.

Området domineres næsten fuldstændigt af et fladt plateau med moræneler. De stejle erosions-
kløfter, som skærer sig ind i plateauet, giver en stor variation og voldsomhed i terrænet. Langs
kysten findes små områder med smeltevandssand (DS) og langs bækkene i vest og nord findes
ferskvandsgytje, -tørv og –sand (FS). De stejle kystskrænterne er under evig erosion. Strandbredden
er smal og stenet og visse steder tilgroet med tagrør på grund af trykvand fra skoven.

Jørgensgård Skov ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 11
som har oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Årsnedbøren er på ca. 1.000 mm.

�	�������	
Der er ingen fredninger jfr. Naturbeskyttelsesloven Kapitel 6. Skoven er delvis omfattet af 300 m
strandbeskyttelseslinien fra Aabenraa fjord, og de mange småvandløb er omfattet af lovens § 3.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Jørgensgård Skov prioriteret som
naturområde. Den er en del af de værdifulde kystlandskaber, indeholder en biologisk korridor i den
nordlige del og tangeres mod nord af en national cykelrute. Skoven er af særlig biologisk,
landskabelig og friluftsmæssig værdi og den er del af et turistområde.

@�
�	������
	�
�����
Der er udlagt 2,3 ha urørt skov og i forbindelse hermed 7,1 ha plukhugstskov på skrænterne ned
mod Aabenraa Fjord. På de dele af stranden, som bruges som badestrand, må faldne træer dog
ryddes, ligesom træer, der vil blive ført til søs må fjernes. I praksis adskiller driften på
plukhugstarealerne sig ikke væsentligt fra skovens øvrige bøgearealer, idet plukhugstdrift, hvor man
har satset på naturforyngelse, altid har været praktiseret på distriktet. Mængden af meget gamle
træer og dødt ved vil dog stige.
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5��
�	���
�	��
Jørgensgård skov var indtil reformationen 1528 en del af spedalskhedshospitalet – viet til Sct.
Jørgen  - som lå i området. Siden har skoven været hertugens og kongens ejendom. Der er spor i
skoven (afd. 61 og 65) efter munkenes (Middelalderens) lergravning til teglbrænding.

Ved Åbæk findes en hulvej, som udgør en del af et gammelt vejsystem fra Aabenraa til Åbæk, der
dengang hørte under Kolstup.

Oldemors trappe er rester af et gammelt stisystem, som havde udgangspunkt ved et sanatorium, der
i 1800 tallet lå ved fjorden.

Knapstien er en del af den i 1930´erne nedlagt Kleinbane.

Ved fjorden findes en gammel festplads, hvor mange i tidens løb har skåret deres initialer i Kaptajn
Bruhns bøg.

Der er mange jorddiger i og omkring skoven.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som moderat anvendt (30-100 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater fra
undersøgelsen. Resultaterne viser, at Jørgensgaard skov nu kan betegnings som intensivt anvendt og
antallet af besøgstimer pr. hektar synes nærmest at være 3-doblet. Men der er stadig gode
muligheder for den ”stille skovvandrer”.

Skoven ligger bynært og skovens veje og stier benyttes meget af Aabenraa befolkning til gåture.
Åbæk med det frie strandareal med grill og bålplads søges i et meget stort omfang af publikum. På
naboareal til pladsen ligger spejderhytten ”Åbækhytten”. Knapstien, som skærer gennem skovens
nordlige del, er en vigtig del af adgangen til skoven.

%��	���������8*����������������������
��������,�������������������/	���		�'"����
%��	��������
�����������������������������
����	����������	����'����"�����  �
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Skoven har hidtil været B-skov (beskyttet skov), men ændres med vedtagelsen af denne plan til at få
status som A-skov (alm. åben statsskov), dels for at flere får mulighedhed for at benytte denne
smukt beliggende løvskov, dels for at arrangementerne i Aabenraa-skovene kan fordeles geografisk
bedre.

��	��	��
�	
I alt 10,7 ha væltede helt i stormen i 1999. Det var en betydelig del af nåletræsbevoksningerne  i
skoven. Den største  enkeltareal var afd. 84, hvor 4,2 ha blev ødelagt og afd. 70 på 1,9 ha. De fleste
stormfaldsarealer ligger på stiv lerjord, ofte på fladt terræn som afd. 84.

I foryngelsesplanen er der taget hensyn til, at der i de bynære skove ved Aabenraa er en ”tradition”
for, at der er et udsnit af de forskellige nåletræarter, ikke mindst arterne med farvet kerne (f.eks.
douglasgran, thuja og lærk). Disse træarter opnår stor dimension og høj alder. De har tillige vist sig
at kunne forynge sig selv.

Den frodige jordbund og den kystnære beliggenhed taler for benyttelsen af løvtræ i hele skoven.
Løvtræerne drives hovedsagelig med naturforyngelse, dvs. ved selvsåning.  Undtagelsen er dog eg,
der på grund af vildttryk mv. skal påregnes indbragt ved plantning. Den mest flade og stive lerjord
er mindre velegnet til bøg, hvorfor der på sådanne jorder fortrinsvis anvendes eg. Bøg anvendes
hvor det er muligt, og forynges naturligt.  Det samme gælder ask.

I løvtræbevoksningerne indplantes mindre holme af nåletræ – specielt de rødkernede træarter.
Denne indplantning sker hovedsagelig af hensyn til variationen i skoven og som dækning for
vildtet.

Der findes enkelte plantede bevoksninger af lind (afd. 92  og 62). Linden anvendes i den kommende
periode primært som indblandingstræart.

Både de naturmæssige og landskabelige kvaliteter langs kysten til Aabenraa Fjord betinger en
særlig hensyntagen. Også de smukke skrænt- og kløftpartier i skoven med naturlige bække kræver
særlig hensyntagen i skovdriften. Det er på denne baggrund, at både afd. 76d på 0,4 ha og afd. 103d
på 0,3 ha, som tidligere var bevokset med nåletræ, er udlagt til naturlig tilgroning med løvtræ.

Den populære trampesti langs kysten vil blive vedligeholdt eller forbedret. Stiforholdene i skoven
søges forbedret i forbindelse med en eventuel ny sti rundt langs Løjt Lands kyster. Omfanget af  P-
pladser i Jørgensgård skov anses for passende. Det har tidligere været forsøgt at erhverve et areal til
parkering og ophold ved Åbæk. Skulle muligheden opstå, bør Skov-og Naturstyrelsen så vidt muligt
følge op med erhvervelse.

@�
�	"�� �"����	
På den lerede bund er skov-byg og guldnælde undertiden dominerende. I områder med mere sandet
bund kan stor frytle være dominerende.

De mange vandløb, der samlet har en udstrækning på ca. 6,6 km, har kun lidt til ingen plejebehov.
Kun hvis der er fare for tilstopning – primært ved vejunderløb – kan indgreb være nødvendige.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 0,7 ha eng og 2,7 ha moser – herunder 2,1 ha
askemoser.
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:������ (ASK 1993 – 0,60 ha), :�����7 (ASK 1993 – 0,30 ha), :����'� (ASK 1958 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov neden for stejl skrænt. Mod nordøst ligger en hegnet eng med andet
ejerforhold. I skellet løber Slangmade Bæk. Området er lysåbent. En lille bæk løber gennem
området. Den passerer et udgravet vandhul med dunhammere.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, dansk ingefær, eng-rørhvene, lyse-siv,
kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, filtet burre, stor fladstjerne, korsknap,
almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, skvalderkål, ager-tidsel,
tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, grå-pil, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af artsrig askemose.

:���'�� (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Meget bynær mose i en dal ved skovens vestlige bryn. Den centrale del har
åbent vand, som er fremkommet ved opstemning og opgravning. Vandet er gråligt og uklart. Afløb
mod vest i kommunens kloaksystem.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, gul iris, kær-star.
Tokimbladede: Brombær, filtet burre, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, korsknap, almindelig milturt, mælkebøtte, stor
nælde, skvalderkål, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, kirsebær, kvalkved, grå-pil, hvid-pil, vedbend.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af mose i dal.

:���))� (ASK 1922 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose omgivet af løvskov. Der er mange høje træer iblandet yngre træer og
buske. Der er en del fugtige partier.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, påskelilje, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, filtet burre, lund-fladstjerne, løgkarse, almindelig milturt,
vand-mynte, eng-nellikerod, stor nælde, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hyld, solbær, vedbend, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose med mange vedplanter.

:���)$� (ENG – 0,70 ha), +����!���
§ 3-beskyttet fersk eng. Eng nord for skoven i en bred smuk dal med andre enge med andet
ejerforhold. Området er et afvandet vådområde. I skellet nord for distriktets eng løber Slangmade
Bæk. Langs skellene i øst og vest er der buske.
Engen har højt saftigt græs; hovedsageligt rævehale. Der er kun få arter.
����
�	A Enkimbladede: Almindelig kamgræs, eng-rævehale, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, bellis, hvid kløver, mælkebøtte, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, glat vejbred,
skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Almindelig hvidtjørn, hunde-rose, slåen.
@�
�	��	��A 3. Ringe artsdiversitet, men smukt landskab.
��� ������A 2.
>1���
����: Bevaring af eng, der fortsat græsses eller slås.
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:���$%7 (MOS – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mosen rummer større partier med åbent vand. Omgivelserne er høj løvskov.
Mosen er lysåben. Der er sket en udgravning for 10 til 15 år siden, og mange planter på bredderne
har ruderatagtigt præg.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, almindelig hundegræs, gul iris, skov-kogleaks,
lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, almindelig milturt, vand-mynte, stor nælde, almindelig syre,
tandrod, ager-tidsel, aks-tusindblad, vorterod.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, stilk-eg, almindelig gedeblad, almindelig hvidtjørn, grå-pil, hunde-rose.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af mose med åbent vand. Vegetationen forventes efterhånden at få mere
moseagtig karakter.

�.����������
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i kuperet terræn i skovens nordvestlige bryn. Omgivelserne er tæt
bevoksede. Længden ved skoven er 200 m. Forureningsgraden er I.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, &�
���	, G��(��	.
Biller: .������, strømklobille.
Vårfluer: ���	(�����	, %���, G�
��������	�.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er
opfyldt.

+����!�������
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i kuperet terræn ved skovens nordlige bryn. Omgivelserne er tæt
bevoksede. Længden i og ved skoven er 700 m. Bredden er 1,25 m. Dybden er 15 cm. Bunden er
fast med sten og grus. Vandet er klart. Forureningsgraden er II-III.
&3	A Ledorme: �����(��	�.
Krebsdyr: Vandbænkebider, ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����.
Slørvinger: &�
���	.
Vårfluer: G�
��������	�.
Tovingede: Kvægmyg. Dansemyg: �	�������	, 0����(�	����.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er ikke opfyldt.

5����������	
I alt etableres der 16,5 ha løvtræ i den kommende periode, hvilket skal sættes i relation til et samlet
foryngelsesareal på 20,3 ha. Langt størstedelen etableres på tidligere nåletræsarealer, der er
stormvæltede eller ved naturforyngelse af ældre bestande af bøg og ask. Egen indbringes ved
plantning. I alt indgår tilplantning med 9,6 ha eg som hovedtræart.

Der genetableres 1,3 ha nåletræ hovedsageligt med thuja og douglasgran som hovedtræarter. I det
nævnte areal med 20,3 ha foryngelse indgår, at 2,5 ha skifter betegnelse fra slette til overdrev.
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'�#�� @.		�����2�+�����	��#�2�5�	
��	��

4���	��

Nørreskov på 97,6 ha. Ligger på den nordlige morænebakke, der afgrænser Aabenraa by mod nord.
Byen er vokset op ad bakkerne til den markante skov, der med sine store bøgetræer står som en hat
over bebyggelsen.

Skoven er en gammel løvskov bestående af bøg, eg og ask, som har stået på bakkesiderne, mens det
flade midterparti tidligere var bevokset med gran. Granerne er i dag delvis afløst af løvkulturer, som
trives bedre på den svære lerjord.

Nørreskovvej, som blev anlagt først i 1970èrne for at forbinde det nye byområde Høje Kolstrup
med byen, deler skoven på en brutal måde. Under vejen løber Svejtsbæk, hvor alene navnet siger
noget om skovens terræn.

Ovenfor Frydendal ligger der en højdebeholder, som indgår i Aabenraa`s vandforsyning.

Uglekær (afd.735 på 12,4 ha) nordvest for Nørreskoven er tilkøbt i forbindelse med jordfordelingen
forud for fredningen af Bolderslev Skov. Arealet, der består af åbne arealer med 2 mindre
skovpartier, er naturmæssigt værdifuldt.

4�������������!�
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Nord, syd og øst for skoven løber
tunneldale.  De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. Nørreskov ligger næsten som en ø midt blandt disse tunneldale.

Området domineres af moræneler og afgrænses af vandløb med ferskvandsgytje, -ler og –sand. I
nord findes desuden et område med smeltevandssand.

Nørreskov ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 11, som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Årsnedbøren er ca. 1.000 mm.

�	�������	
Vandløb og mindre skovmoser er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Nørreskov prioriteret som et
naturområde. Skoven er af særlig landskabelig, biologisk, friluftsmæssig og delvist af særlig
geologisk værdi og er beliggende i kystnærhedszonen. Området har særlige drikkevandsinteresser
og er del af et turistområde.

@�
�	������
	�
�����
Der er ikke udlagt arealer i Nørreskov i forbindelse med naturskovsstrategiens udpegninger. Dog
drives de dybe kløfter ved plukhugstdrift og selvforyngelse. Uglekær-arealets åbne områder græsses
med kreaturer. En egentlig skovgræsning kunne her komme på tale ved at inddrage skovpartierne i
græsningen.
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5��
�	���
�	��
Der er ingen registrerede fortidsminder. Derimod findes der et gammelt skydebane anlæg, fra 1800
tallet, hvor der var garnison i Aabenraa.

I skoven findes 2 gamle skovfyr, som er rester efter den gamle tyske (Mischwald), hvor man
blandede nål og løv.

Skovløberstedet Nørreskovhus er et karakteristisk skovhus, hvor der i gamle dage var traktørsted.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som meget ekstensivt anvendt (0-10 besøgstimer/ha/år). Dette lave tal har distriktet
været noget undrende over. Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er en gentagelse af denne undersøgelse.
Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater fra undersøgelsen. Disse viser, at
Nørreskoven nu er moderat anvendt med et besøgstal pr. hektar, der ligger i hvert fald 5 gange så
højt som i den tidligere undersøgelse. Denne voldsomme vækst skyldes dels, at undersøgelsen
denne gang må ramme de faktiske forhold noget bedre, men også at det nye boligområde op til
skoven – Lindbjergparken- påvirker benyttelsen. Tallet er formentlig også præget af, at
Nørreskoven hidtil har været en B-skov (beskyttet skov).

Området vest for Nørreskovvej er hundeskov.

��	��	��
�	
Nørreskov er en løvtrædomineret skov, hvor der på samme måde som i Jørgensgård skov forynges
ved naturlig foryngelse, men også med indplantning af eg på flade, stive lerjorder, hvor bøgen og
asken ikke har optimum.

Stormen i 1999 har også gjort betydelig skade i Nørreskovens nåletræsarealer. Der er registreret 4,7
ha ukultiverede arealer efter stormen. På disse arealer etableres der eg på 0,9 ha ved plantning
(iblandet lind), og der forsøges naturlig tilgroning (til eg) på 0,4 ha (afd.129 b). På
stormfaldsarealerne påregnes i øvrigt etableret thuja på 1,2 ha og bøg på 2,20 ha, hvoraf 1,8 ha (afd.
131 b og 132 b) overlades til naturlig tilgroning og de resterende til selvforyngelse af rester af den
gamle bevoksning og randtræer.

Specielt skal nævnes foryngelsen af afd. 118 på 1,8 ha. Det drejer sig om en skråning hældende
mod nord, hvoraf 1,2 ha er ødelagt af stormfald og resten skal forynges. Den tidligere bevoksning
var præget af amerikanske nåletræer (især cypres) i ganske god trivsel.  Cypresserne, der er fra 1932
har en højde på over 22 meter. Afdelingen er planlagt forynget med Thuja som hovedtræart, men
indblandet 50 % douglasgran. Hertil kommer, at selvsået opvækst af lærk, cypres og løvtræarter vil
blive bevaret og indbygget i den nye bevoksning, der således vil udvikle sig med meget stor
variation, men også med mulighed for udvikling af nåletræ til høj alder og dimension – og med
potentiale for naturlig foryngelse.

Den flotte afdeling 129a på 3,3 ha med eg fra 1882 påregnes påbegyndt forynget i perioden ved
selvforyngelse, hvor også bøgen vil indgå, men hvor distriktet vil søge at prioritere egen.  Der er
tale om stiv lerjord, hvor egen vil være den mest egnede art. De gamle ege har en gennemsnitlig
højde på over 26 meter og en brysthøjdediameter på ca. 60 cm.
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Naturhensynene i driften fremgår tildels ovenfor, idet flere arealer overlades til naturlig tilgroning
og andre helt overvejende forynges ved naturlig foryngelse. I nogle tilfælde suppleres dette med
indplantning af fuglekirsebær.

Distriktet overvejer at indstille afd. 122 b til godkendt frøavlsbevoksning i NGR (Tversted).

Eng-og slettearealerne i Uglekærarealet forventes at udvikle sig yderligere i naturnær retning, og gå
over i at være eng og overdrev, hvor en samlet græsning incl. skovholmene vil være et værdifuldt
landskabeligt og naturmæssigt aktiv. Granbevoksningen i afd. 735 d forventes derfor ikke
gentilplantet når den tid kommer, men overlades til naturlig tilgroning kombineret med
skovgræsning.

Skov-og Naturstyrelsen vil overveje om yderligere arealer i den smukke Fladsten dal skal købes
som bidrag til den samlede naturplan for dalen.  Dette både for at sikre og udbygge de naturmæssige
værdier og for at udbygge mulighederne for de rekreative interesser umiddelbart i Aabenraa bys
nordkant.

Skovens status i relation til friluftslivets anvendelse – og bl.a. til glæde for Høje Kolstrup skole –
ændres fra beskyttet skov til  alm. statsskov (A-skov). Stinettet søges udbygget i samarbejde med
kommunen, bl.a. søges Nørreskovens ”gamle” arealer bragt i sammenhæng med Uglekær arealerne.
Området med hundeskov (vest for Nørreskovvej) bevares uændret som hundeskov.

@�
�	"�� �"����	
Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 2,8 ha eng og 1,7 ha askemoser.

:������7 (ASK 1939 – 0,30 ha)2�:�����%7 (ASK 1969 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Området består af to litraer tæt ved hinanden i en krog neden for skrænterne ved
skovens nordlige skel. Litraerne er indbyrdes forbundne ved Sekretærbæk, som løber i skellet.
Langs bækken er træerne høje. Skovbunden er fugtig.
Sydligt i afd. 112c findes tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, tyndakset gøgeurt, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje,
korsknap, vild kørvel, krybende læbeløs, vand-mynte, eng-nellikerod, stor nælde, butbladet skræppe, sumpkarse,
tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hvidtjørn, almindelig hyld, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose med mange arter.

:�����*� (ASK 1962 – 1,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose syd for Kolstrupvej neden for en skrænt. På sydsiden findes
ligeledes en skrænt. I dalens bund løber en bæk. Dalbunden er sine steder ret fugtig. Et mindre parti,
som er udgravet, har fritstående vand.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, almindelig milturt, vand-
mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-gran, almindelig hvidtjørn, solbær, ær.
@�
�	��	��A 2.
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��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose med mange arter.

:�����%7. Se afd. 112c.

:���)��7 (ENG – 2,8 ha)
§ 3-beskyttet eng. Fugtig eng i dal med en bæk.
Af vedplanter ses kun en enkelt busk på den nordlige dalside. Omgivelserne, der for størstedelens
vedkommende har andet ejerforhold, rummer krat og træer. I dalbunden mod øst findes et meget
fugtigt område med mange lyse-siv.
Området afgræsses af kvæg. Bækken – der er et § 3-beskyttet vandløb – er rørlagt. Længden i og
ved distriktets område er 200 m.
����
�	A Enkimbladede: Gul iris, eng-rævehale, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Bellis, eng-kabbeleje, korsknap, mælkebøtte, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, butbladet
skræppe, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Almindelig hvidtjørn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring af fugtig eng ved fortsat græsning. Vandløbet føres tilbage til det gamle leje.

:���)��� (ASK 1950 – ca. 0,4 ha – den østlige dellitra)
§ 3-beskyttet mose. Meget sumpet dal med høje træer. I bunden af dalen løber en bæk. Der findes
enkelte tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Firblad, tyndakset gøgeurt, grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Hvid anemone, spring-balsamin, almindelig bingelurt, brombær, stor fladstjerne, hindbær, almindelig
milturt, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, almindelig hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose i dal.

+��	�
�	���
§ 3-beskyttet vandløb i kuperet terræn i og ved skovens nordlige del også kaldet Frydensdalsbæk.
Bækken passerer askemosen i afd. 112c og 124c. Længde i og ved skoven er 700 m. Bækken løber
roligt med stræk med stillestående vand. Forureningsgraden er I-II.
&3	A�Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�5���
�����	.
Slørvinger: G��(��	.
Biller: Stor klobille, strømklobille.
Døgnfluer: G�
��������	�,����	(�����	.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B0 (biologisk værdifuldt vandløb uden
fiskeinteresser). Målsætningen er opfyldt.

5����������	
I alt 17,5 ha skov ud af samlede areal på 97,6 ha forynges. Dette er en relativ høj andel, og det
skyldes ikke mindst eftervirkninger af stormen. Af de 17,5 ha forynges 11,1 hektar til bøg ved
naturforyngelse eller naturlig tilgroning. 4,3 ha forynges til eg, heraf kun 0,9 ha (afd.122c) ved
plantning. Endelig etableres – delvis ved selvforyngelse – en spændende bevoksning på 1,8 ha
domineret af nordamerikanske nåletræer – på en velegnet nordvendt skråning.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

91

De biologiske interesser udbygges ved naturnær skovdrift og mere konkret ved etablering af
skovgræsning på Uglekær-arealerne.
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Rugbjerg Plantage er beliggende i Rugbjerg ejerlav, Rødekro kommune. Plantagen ligger ca. 4 km
nord for Rødekro. Øst for plantagen går hovedvej 24 og motorvej E45 til grænsen.

Plantagen er opkøbt fra gårde i området og tilplantet af det prøjsiske forstvæsen i 1880´erne.
Arealerne var tidligere hede med flere mindre kærarealer.

Plantagen er i dag på 163,4 ha og var før stormfaldet en ret ensformig nåletræsplantage med få
løvtræsbælter og kulturer. 149,2 ha var skovbevokset og heraf var 88 % nål. Langt størstedelen
heraf var rødgran og sitkagran. Egen var det dominerende løvtræ. Moser udgjorde 7,5 ha af det
samlede areal.

Stormfaldet den 3.december 1999 var på ca. 11.900 m3, svarende til 80 m3 pr. skovbevokset ha.
Fladefaldet er opgjort til 55,4 ha, og derudover er der ca. 22 ha mere eller mindre ødelagte
bevoksninger og rande, der må forventes gå i opløsning. Samlet ca. 52 % af skovens skovbevoksede
areal. Når det samtidig tages i betragtning, at hele skovens vestlige del er unge kulturer, er det en
kendsgerning, at plantagen er totalt forandret efter stormen.

Aldersfordelingen i nåletræ før og efter stormen fremgår af Figur 6.2:

Figur 6.2 – Aldersfordelingen i nål i Rugbjerg Plantage før og efter stormen

Der findes et smukt lyngareal i plantagens sydlige del (afd. 166), hvor Stadsvej løber ind i plantagen
fra syd. Der er større moseområder mod nord i afd. 152 og 153, mod øst i ”blindtarmen” afd. 185
samt i afd. 174c. I afd. 185 findes ligeledes en eng.

Vendersvold, der administrativt hører sammen med Rugbjerg Plantage ligger sydøst for denne.
Volden er et markant fortidsminde, der blev købt af Miljøministeriet i 1997. Formålet var at
beskytte og pleje fortidsmindet og give offentligheden adgang.
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Størstedelen af området ligger på Tinglev Hedeslette. Den nordvestlige del derimod ligger på den
sydøstligste del af Toftlund Bakkeø som er et morænelandskab med overvejende lerbund fra den
næstsidste istid. Området domineres af ekstramarginalt smeltevandssand og flyvesand. Det
uforstyrrede smeltevandssand er dog ikke synligt bortset fra i nord og i øst da det er omlejret af
vinden til flyvesand i den øverste meter. I vest findes smeltevandssand og hist og her findes små
områder med ekstramarginalt smeltevandsgrus og ferskvandsgytje samt et enkelt med
ferskvandstørv i nordøst.

Grundvandet findes nær overfladen ca. 2 til 5 m under terræn. I kærarealerne finder man sekundære
grundvandsspejl over allaget.

Store dele af Rugbjerg Plantage blev stormfældet under orkanen i december 1999. Der blev derfor
lavet en forløber for en forstlig lokalitetskortlægning bestående af beskrivelse af jordbundsprofilet i
4 gravede jordbundshuller som var placeret efter skovfogedens vurdering af jordbundsvariation og
forskellig vækst og trivsel hos de nu væltede træbevoksningerne. De 4 jordbundsprofiler er alle
sandjorder. De 2 nordligste viste cementeret al-lag hvoraf det nordligste var så kraftigt cementeret,
at der opstod tydelig vandstuvning ovenpå al-laget.

Det nordlige af de 2 sydligst beliggende jordbundsprofiler var meget specielt. Det indeholdt en
såkaldt plasisk horisont der er et tyndt jern- og/eller mangancementeret pladelag fra 2 til 10 mm
tykkelse. Plasiske horisonter udmærker sig ved oftest at være både vand- og rodstandsende, men
dette synes ikke at være tilfældet i dette jordbundsprofil. Desuden var de øverste lag i dette profil
farvede af en sjælden dybrød farve. Årsagen til denne rødfarvning lader sig ikke umiddelbart
forklare.

Rugbjerg Plantage ligger på randen af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr
12. I den vestlige del af interesseområdet, fra Rødekro mod Damgård Mølle, står Tinglev
hedeslettens højeste rand stejlt mod det lavere bagland som et godt eksempel på, hvordan en
israndslinie kan se ud.

Forsvarsanlægget Vendersvold forbinder to tidligere moseområder, så Hærvejspasset blokeres.

Den årlige nedbør er på ca. 970 mm i snit over perioden 1981-95. Netto-nedbøren efter fordamp-
ning er på 425 mm.(DMI/Foulum). Der er stor risiko for forårs nattefrost.

Af de 5 plantager, der behandles i stormfaldsplanerne for Aabenraa Statsskovdistrikt, er Rugbjerg
Plantage den, der byder på de vanskeligste klimatiske og jordbundsmæssige forhold rent
skovdyrkningsmæssigt, hvilket naturligvis indskrænker det mulige træartsvalg og den
dyrkningsmæssige succes en del.

�	�������	
Alle åbne kær-, mose, eng og hedearealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ingen
egentlige fredninger. Vendersvold er omfattet af naturbeskyttelseslovens §§12 og 18.
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I Sønderjyllands amts regionplan 1997 til 2008 er Rugbjerg Plantage beliggende indenfor et område
af biologisk og geologisk værdi og af særlig landskabelig og friluftsmæssig værdi. Plantagen er en
del af en øst-vest-gående biologisk korridor. Området har særlige drikkevandsinteresser. Vestfor på
dele af Toftlund bakkeø er der udlagt et skovrejsningsområde.

Hærvejsområdet, hvor inden for Vendersvold ligger, er prioriteret som et Område af Særlig
Landskabelig Værdi. Hærvejen er udlagt som en National cykelrute, og som vandrerute, samt
biologisk korridor.

5��
�	���
�	��
I plantagen finder man 3 bronzealderhøje, en stensat fårefold, ruiner af en kanonstilling –
Rugbjergbatteriet fra 1. Verdenskrig (i kultur nr. 8), samt det ovenfor nævnte åbne lyngareal med
jernaldergrave. Der er tillige tilhuggede afdelingssten af granit fra den tyske periode.

Vendersvold er et forsvarsanlæg fra jernalderen. Få hundrede meter syd for ligger Andholm
Batteriet, som er en del af Sicherungstellung  Nord  - forsvarsstillingen, som tyskerne byggede i 1.
Verdenskrig.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som meget ekstensivt anvendt (0-10 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv
98´ er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige
resultater. Disse viser, at Rubjerg plantage fortsat er et af distriktets mindst besøgte områder, men
dog også at besøgstallet siden 1980 er steget i hvert fald til det dobbelte, således at den nu
karakteriseres som en ekstensivt anvendt skov.

Rugbjerg Plantage er som det ses kun meget lidt besøgt af offentligheden. Der er således heller ikke
skiltning til plantagen eller afmærket stiruter. Adgangen kan ske fra den offentlige Stadsvej der
løber gennem plantagen fra nord til syd.

Ved Damgård mølle ca. 1 km nordøst for plantagen findes en privat overnatningsplads.

Aabenraa Statsskovdistrikt tilbyder fra 2002 en ikke-permanent plads i plantagens østside til
regelmæssig anvendelse til en ny skovbørnehave for Rødekro Kommune.

Da skoven friluftsmæssigt er blandt distriktets mest sparsomt besøgte forventes ikke yderligere
væsentlige tiltag på dette område.

Adgangen kan ske fra Foldingbrovej og fra Rugbjerg.

��	��	��
�	
Skovens drift i den kommende planperiode vil blive helt domineret af eftervirkningerne fra
decemberorkanen 1999.

Hugsten vil blive lille og primært præget af, at de rande og bevoksningsrester, der er stadig står op
vil blive præget af randpåvirkning i form af små eller større supplerende fald fra vest samt ”røde”
rande på grund af biller mv., der kræver saneringshugster. Der er derfor i planperioden regnet med
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et større  areal til foryngelse end fladefaldsarealet opgjort efter stormfaldet. I alt er der
anvendelsesforslag for 79,0 hektar.

Forslagene til anvendelse af disse arealer tager udgangspunkt i de generelle retningslinier for
statsskovarealer, herunder Skov-og Naturstyrelsens træartspolitik. Ud fra dette samt de lokale
terræn-, jordbunds- og vækstforhold i øvrigt er der søgt opbygget en ny skov med betydeligt større
variation, der giver mulighed for større vedvarighed i driften og større mulighed for i fremtiden at
kunne forynge skoven ved betydende brug af selvforyngelse. Det indgår også i overvejelserne, at
der kan indgå træarter, der har mulighed for at opnå en højere alder og dimension.

På grund af jordbundsforholdene vil nåletræarter også i fremtiden indgå med ret stor vægt, men det
sker i blandingsbevoksninger. Plantninger med kun en træart vil derfor ikke indgå. Hyppigt
anvendte blandinger af nåletræ vil være; rødgran/douglasgran/skovfyr/lærk (især i den midterste
del) og sitkagran/douglasgran/skovfyr/lærk (især i den østlige del) – for begge med et
gennemsnitligt blandingsforhold på 50/20/20/10. Derudover vil i den mere udsatte vestlige del blive
benyttet skovfyr/lærk/sitkagran i blandingsforholdet 50/25/25 eller simpelthen skovfyr/lærk.

Konverteringen i retning af løvtræ vil være betydelig også set i forhold til plantagens
dyrkningsforhold. Det fremgår således tydeligt af såvel foryngelsesplan som kort, at store arealer
tilplantes med eg. Dette sker i håb om at øge plantagens fremtidige stabilitet og variation. Eg/lærk
vil være den almindeligst benyttede løvtrækultur, men også eg/østrigsk fyr. I enkelte tilfælde vil
endvidere indgå flere danske buskarter til glæde for dyrelivet og skovgæsten. Løvtræ indbringes
især mod syd, øst og nord.  Skovens vestside er forynget i perioden 1973-1998 og her indgår et
omfattende løvtrænet. I skovens centrale del søges bøg indbragt ved underplantning, sammen med
lærk.

Samlet set vil kulturene umiddelbart øst for Stadsvej samt i afd. 149 a og b, 152e, 153 b og d, 165d,
166c, 168a, 172a, 173a, 174 a og b samt 175a være med til at bringe bælter af stabilere træarter ind i
plantagen for at bryde de store nåletræspartier op.

Med tiden kan de store flader med skovfyr og lærk underplantes med mere sårbare arter f.eks. bøg
eller ædelgran.

I afd. 145c (1,5 ha) er jordbundsforholdene vanskelige. Arealet kunne for så vidt overlades til
naturlig tilgroning, men da der allerede er ved at indfinde sig glansbladet hæg (Prunus serotina) på
arealet forsøges indplantning af pil, idet det anses for den eneste mulighed for evt. at skygge
serotinaen væk.

Vedrørende Vendersvold udarbejder Skov- og Naturstyrelsen sammen med Sønderjyllands Amt en
natur- og plejeplan for Hærvejsstrækningen Hovslund – Skovby, der udlægger arealer nær
Hærvejen som hede og natur.

@�
�	����3�A
Hede- og kærarealerne udvides i mindre omfang, primært ved at trække tilplantningsrandene tilbage
i forhold til eksisterende, mindre kær/moser og lavninger i terrænet, hvorved variationen i
naturindholdet øges og der gives bedre muligheder for landskabelige oplevelser. Ved at bevare 152d
åbent skabes forbindelse mellem 2 mosepartier henholdsvis nord og syd for. I mosen i afd. 174c
ryddes selve mosearealet for opvækst og skovfyrene umiddelbart omkring mosen fjernes. Samtidig
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holdes skovfyrene øst for mosearealet på stor afstand, således at der bliver indsigt under træerne ind
over mosen fra den øst for liggende vej.

@�
�	"�� �"����	
Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagen udgør 2,4 ha hede, 0,9 ha eng og 6,7 ha mose.

:������7 (MOS – 2,4 ha), :������7 (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttede moser, der sidst er plejet midt i 90´-erne. Afd. 152c er delt i 3 dellitraer:
Dellitraen i afdelingens nordlige del udgør sammen med 153c en fugtig mose med knolde med
dværgbuske. Der ligger væltede træer. I nord sker opvækst af birk.
Dellitra i afdelingens sydvestlige del er lysåben med opvækst af nåletræer og en del væltede
stammer.
Dellitra i afdelingens sydlige del er en lysåben mose med en tørvegrav i nord med åben vandflade.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, smalbladet kæruld, lyse-siv
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, revling.
Vedplanter: Dun-birk, grå-pil, rød-gran, skov-fyr.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Opvoksede vedplanter og væltede stammer fjernes. Ellers bevaring af hedeagtig mose
og tørvegrav. Ved at undlade at gentilplante stormfaldsarealet i 152d sammenkædes to dele af 152c.

:�����)7 (MOS – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet mose. Tør mose, som udgør en mosaik i nåletræsbevokning. Bunden er domineret af
græsagtige planter. Der er mange væltede træer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, lyse-siv.
Vedplanter: Skov-fyr, rød-gran, sitka-gran.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af mose med spredte skovfyr.

:�����$� (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose. Der er våde partier langs sporene i nord og øst. I mosen er der
spredte buske og væltede træer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, lyse-siv.
Vedplanter: Grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Oprydning efter stormfald. Ellers bevaring af mose.

:����'�� (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig mose med vand under græsagtige planter. Der sker opvækst af birk.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, lyse-siv.
Vedplanter: Dun-birk, skov-fyr.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille mose, hvor birkeopvækst nedskæres.

:����''� (HED – 2,40 ha)
§ 3-beskyttet hede. Flad hede med mange dværgbuske. Der er enkelte spredte nåletræer.
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I øst findes en vildtager.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke.
Tokimbladede: Hedelyng.
Vedplanter: Skov-fyr, rød-gran.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåben hede med dværgbuske. Opvækst af træer fjernes med
mellemrum.

:����'$� (MOS – 0,70 ha), 41����	
§ 3-beskyttet mose. Tør mose med monoton vegetation. Tidligere sitkagranbevoksning. Ryddet i
1994. Der er nogen opvækst af nåletræer. Der ligger væltede stammer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop.
Vedplanter: Skov-fyr, rød-gran.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af mose omgivet af nåleskov. Opvækst og væltede træer fjernes.

:����)%7 (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose med enkelte vedplanter.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Klokkelyng.
Vedplanter: Dun-birk, skov-fyr, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose omgivet af nåleskov. Spredte skovfyr tillades. Skovfyrrene
øst for mosearealet i 174d holdes på stor afstand, så der bliver indsigt under træerne ind over mosen
fra den øst for liggende vej.

:����*�� (ENG – 0,90 ha), :����*�� (MOS – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose bestående af to litraer, hvoraf den ene har kode som eng. Mosen er fugtig
med vand under græsagtige planter, især lyse-siv. I nord er der spredte dværgbuske, især
klokkelyng. En tørvegrav i nord er meget tilgroet.
Det meste af mosen er lysåben. I syd er der et åbent vandområde omgivet af vedplanter. Græsses i
sammenhæng med omgivende arealer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng.
Vedplanter: Bjerg-fyr, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose. Fortsat græsning.

5����������	
Løvtræprocenten, der før stormen udgjorde 12 % af det skovbevoksede areal, vil efter tilplantningen
stige til 24 %. Det er især egearealet, der øges, idet 15,3 ha tilplantes med denne træart.

Arealandelen af hjemmehørende træarter (løvtræ (på nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr) øges
tilsvarende fra 14 til 42 %. De øvrige naturarealer øges med 0,8 ha mose.
Vendersvold plejes i den nuværende tilstand og adgangsforholdene opretholdes.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

98

'�#�� 8����+�������+.�
�����2�+�����	��#������#'2�5�	
��	��

4���	��

De 2 skove kom til Aabenraa skovdistrikt sidst i 1700-tallet fra frigården Rise Gård. Skovene er nu
stort set sammenhængende statsejet areal, hvorfor de beskrives under et. Rise skov ligger nord for
jernbanen og Søst skov syd for denne. De stærkt kuperede skovarealer er fortrinsvis bevokset med
en frodig løvskov med stedvis gamle træer. Enkelte steder finder man hulrodet lærkespore og gul
anemone.

Rise enge, som er tilkøbt indenfor de seneste år, udgøres af græssede arealer, og arealer i naturlig
succession. Gøgeurter er almindelige her.

Det samlede areal for skov og eng udgør 185,5 ha. (Rise Skov 108,6 ha og Søst Skov 76,9 ha).

Slotsmølleåen slynger sig smukt gennem Rise enge, og jernbanen Aabenraa – Rødekro bruger
tunneldalen som pas. Skovområderne er meget varierede i bevoksning og terræn, og området
indeholder forskellige naturtyper som sø, eng, å, sump og  kilder.

Aabenraa by er vokset ud langs Rise skovs nordside.

4�������������!�
Skovene ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Den sydlige halvdel af Rise Skov
ligger i en tunneldal. Nord, syd og øst for Søst Skov løber tunneldale. Alle er en del af et helt
system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter syd for Rødekro. Søst Skov og
den nordlige del af Rise Skov ligger næsten som øer midt blandt disse tunneldale.

Områderne domineres af moræneler. Langs Mølleåen i syd findes ferskvandstørv, -gytje og –ler. I
Rise Skov findes mod sydøst to små områder med smeltevandssand og –grus og i vest findes et lille
område med ekstramarginalt smeltevandsler. I Søst Skovs randområder findes ferskvandsler og –
gytje samt smeltevandssand og –grus. Midt i Søst Skov findes et lille område med smeltevandsler.

Skovene ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 11 som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

I skovene findes bassinkilder: Pølsekilde i naboskoven, Ulvekilde og Vestersø Kilde. Vestersø er en
opstemmet sø (begyndelsen af 1970´erne), der får sit vand fra kilden af samme navn.

Årsnedbøren er ca. 1.000 mm.

�	�������	
Naturbeskyttelseslovens § 3 er gældende for sumpe, enge, søen og vandløb.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er begge skove prioriterede som
naturområder.
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Rise Skov er af særlig biologisk, geologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi. Den sydlige del
af skoven er endvidere del af biologiske korridorer. Mod nordvest udenfor skoven er der i
regionplanen udlagt skovrejsningsområder, hvor der er privat interesse for at rejse ny fredskov.

Søst Skov er af særlig biologisk, landskabelig, friluftsmæssig og delvist af særlig geologisk værdi.
Fra syd til nord løber en biologisk korridor.

Begge skove er del af et område med særlige drikkevandsinteresser og del af et turistområde.

Vestersø og dens tilløb er udpeget, som ”særligt forureningsfølsomt” med et naturligt og alsidigt
dyre- og planteliv.

@�
�	������
	�
�����
Der er udlagt 6,0 ha urørt skov og 3,1 ha plukhugstskov i Rise Skovs vestlige del og 7,6 ha urørt
skov i Søst Skovs østlige del, på det areal der kaldes øen grundet dets isolerede beliggenhed mellem
engene og Mølleåen.

5��
�	���
�	��
I Søst skov findes der 6 gravhøje fra bronzealderen, og en mindesten om nedstyrtningen af et RAF
bombefly i 2. Verdenskrig.

Navnet Ulvekule tyder på, at der har været en ulvegrav/fælde i området.

Jernbanen Aabenraa – Rødekro blev bygget i 1863 – 64, mens der var krig om Slesvig. Jernbanen
har stigende betydning for friluftslivet. Banen anvendes til godstransport, men i stigende grad
anvendes den af  veteranbanen til udflugtsture, herunder til netop Rise og Søst skove.

Skovfogedstedet Skedebjerg hus er et skovhus opført i frisisk stil i 1877.

�	����
����
Begge skove indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch
og blev rubriceret som ekstensivt anvendt (10-30 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´
er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater
fra undersøgelsen. Disse viser, at området har haft en voldsom tilvækst i popularitet. Besøgstallet
pr. hektar er blandt de højeste på distriktet, så området nu kan karakteriseres som intensivt anvendt.
Undersøgelsen viser i alt ca. 57.000 besøgstimer årligt i området.

Det er opfattelsen, at benyttelsen af netop Rise og Søst skove i disse år har en væsentlig stigning i
besøgstallet. Det skyldes dels, at den tidligere vandretursfolder for Aabenraa skovene ikke
omfattede disse to skove i modsætning til den i 2001 udvidede og reviderede folder. Det skyldes
også, at den anlagte Vestersø med grillplads er meget hyppigt benyttet samt at P-pladsforholdene
ved Løgumklostervej er udbygget. I skovene findes meget smukke landskabsbilleder, naturlige
kilder, enge hvor der er foretaget naturgenopretning, samt urørte skovområder. Disse
naturelementer er meget værdifulde i natur-og friluftsmæssig sammenhæng.
Det er ikke distriktets opfattelse, at skoven er påvirket negativt af skovgæsterne.

Skovene har altid haft et tilhørsforhold til Rise og Rødekro og besøges meget ofte af folk herfra,
også selvom motorvejen i dag ligger som en barriere.
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Der er anlagt p-pladser ved Ravnholt og Skedebjerg hus, samt opsat information og udført skiltning.
Der er også en P-plads i skovområdets sydlige del ved Svovlmshavehus samt en sti ind i skoven
Øen fra Nymøllevej. Vandretursfolderen ”Skovene omkring Aabenraa” giver yderligere information
og overblik.

Fiskeriet i Vestersø er frit.

��	��	��
�	
Skovene er kun i begrænset omfang beskadiget af stormen i 1999. Mest synligt er området  i Søst
Skov ved det voldsomme kløftparti i afd.226/227 og ligeledes ved den højtliggende granbevoksning
i afd.234.

Skovdriften er præget af de mange skrænter med kraftig lerjord. Løvskov er helt dominerende, dog
er der i tidligere perioder rundt omkring plantet nåletræbevoksninger, der ikke bør udbredes på
disse jorder. Stormen har da også ødelagt en del af disse bevoksninger. Skoven vokser frodigt, og
der kan produceres værdifuldt træ, hvorfor den økonomiske skovdrift fortsat skal have vægt – men
ske naturnært i en plukhugstlignende driftsform.
Den dominerende foryngelsesform i området kan og skal være naturlig foryngelse. Kun hvor eg på
stærkt fladgrundede lerjorder er det bedste valg kan det være påkrævet at foretage tilplantning.

Publikumsfaciliteterne er ret godt udbygget, men vil formentlig kunne udbygges yderligere
eventuelt i sammenhæng med en naturlig udbygning af veteranbanens drift. Træerne i 188d bevares
men plejes, så de ikke er til fare for publikum på grillpladsen nedenunder.

Der bør fortsat foretages køb af manglende englodder i Rise enge, når muligheden viser sig. Herved
vil der kunne foretages en samlet og afbalanceret græsning i området. Derudover vil distriktet
undersøge mulighederne for at etablere et skovlandskab på de nuværende private markarealer mod
nordvest mellem skoven og motorvejen/Løgumklostervej.

Slotsmølleåen er et særdeles værdifuldt, rent vandløb. Plejen af åens nærmeste omgivelser bør ske
med særlig opmærksomhed og gerne i samarbejde med de arealer og strækninger vest for afd.
skovdistriktets arealer, der ejes af Rise Menighedsråd. Åløbet blev restaureret af amtet i 1998 i
samarbejde med skovdistriktet. Herunder blev slyngningerne gendannet.
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Etablering af skovgræsning i området vil blive overvejet, evt. i tilknytning til allerede udlagt
naturskov.

Terrænet stiller særlige krav til skånsom benyttelse af maskiner. Distriktet vil øge indsatsen på dette
område, så strukturskader i skovbunden reduceres mærkbart.

Skedebjerghus (tidligere skovfogedbolig) nedlægges som tjenestebolig, men benyttes af distriktet.
Der findes 2 skovløbersteder: Svolmshavehus ved skovområdets sydlige indgang og Hjortholthus
ved jernbanen mellem Rise og Søst skove.

@�
�	"�� �"����	
Rise Skov anses for en af Sønderjyllands bedste skove, hvad angår blomster. Der er bl.a. registreret
kronløs springklap (rødlistet som sjælden ®), maj-gøgeurt, uldhåret ranunkel og aks-rapunsel.
Skoven huser den nordligste forekomst af bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). I Søst Skov
findes hulrodet lærkespore og stor pimpinelle.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skovene udgør 1,4 ha sø, 0,5 ha vandløb, 15,2 ha enge og 5,2
ha moser – heraf 2,1 ha askemose og 2,4 ha ellemose.

:����*)� (ASK 1956 – 0,70 ha), :����*)7�(REL 1958 – 0,30 ha)2�:����*)� (REL 1958 – 0,70
ha), :����**� (ASK 1956 – 1,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Afd. 187b og 187e er udlagt som urørt skov. Træklædt fugtig mose syd og vest
for Vestersø. Elledelen vest for en dæmning langs Vestersø er meget fugtig. Vest for elledelen
ligger en sø med andet ejerforhold. Mod vest og syd løber et vandløb, som kommer fra Pølsekilde
og fortsætter til Slotsmølleå. Mod øst løber afløbet fra Vestersø.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok, kær-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, bredbladet dunhammer, gul iris, skov-kogleaks, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, lådden dueurt, stor fladstjerne, hindbær, korsbær, vand-mynte, eng-nellikerod,
stor nælde, bidende ranunkel, kål-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Ask, vorte-birk, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af fugtig træklædt mose med mange arter.

:����**� (SØ – 1,40 ha), ���
�	�.
§ 3-beskyttet sø. Sø anlagt ved opstemning i begyndelsen af 1970´erne i en øst-vest orienteret dal.
Søen er svagt timeglasformet med fire små øer ved det smalleste sted. Omgivelserne er løvskov.
Mod sydvest og vest ligger våde skovsumpe (se ovenfor).
Søen modtager vand fra kilde i afd. 188e. Der er afløb i sydøst. Vandet er klart. I 1974 er der
etableret nyt afløb med fiskepassage og ”munk” i sydøst.
Søen er lysåben med åben vandflade. Der er træer (rød-el) på to af øerne. Langs søens bredder
findes en bræmme med star. Tilsvarende star-vegetation ses også på øerne.
Søen er opstemmet af dæmninger både i østenden og vestenden. Før opstemningen har
naturforholdene formodentligt været som forholdene i skovsumpene mod sydvest.
Den smukke sø er et udflugtsmål. I et lille stykke bøgeskov på sydsiden findes en rasteplads med
borde og bænke og en grill.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Gul iris, grenet pindsvineknop, rørgræs, lyse-siv, vejbred-skeblad, kær-star.
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Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, korsknap, eng-nellikerod, stor nælde, skovkarse, tandrod, aks-
tusindblad, vorterod.
Vedplanter: Rød-el, grå-pil, ær.
&3	A Fugle: Knopsvane (ynglende). Fiskehejre (fouragerende).
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring af smuk skovsø med klart vand. Rørene i afd. 188e fjernes og erstattes af
egentlige trædesten.

!���������������������������������������
���
%������������D�	

��D�
��������������������
������������������	���+F 3�����

#����������	���	���������������

:����**��(ASK 1956), se afd. 187b.

:����$�� (REL 1956 – 1,40 ha), :�����'� (KRT – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose bestående af to litraer adskilt af en skovvej. Mod vest løber Slotsmølleå.
Mod syd går jernbanen mellem Åbenrå og Rødekro.
Kratdelen nord for skovvejen rummer hovedsageligt tagrør samt enkelte vedplanter, men er ikke
særlig fugtig. Området med el syd for skovvejen rummer høje træer og er ret tørt. Indtil for nogle år
siden var bundvegetationen overvejende nælder. Græsagtige planter har nu fået overtag.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær (kratdelen), stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, mælkebøtte,
stor nælde, bidende ranunkel, rørgræs, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, grandis (kratdelen), hassel (kratdelen), fugle-kirsebær (kratdelen), slåen
(kratdelen), vedbend.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af ellemose med tilhørende rørsump. Ved foryngelse af rødgranen i 216a
lægges de fugtigste partier heraf ud til mose igen.

:����$���(REL 1958 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Ellesump øst for Rise Enge. Mod nord løber Slotsmølleå.
����
�	A Enkimbladede: Rørgræs, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, vorterod.
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Vedplanter: Bøg, rød-el, grå-pil, hvid-pil.
@�
�	��	��A 4.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af ellesump. Der foretages oprydning på arealet.

:����$�� (ENG – 9,90 ha), :����$�� (ENG – 1,50 ha), �$*7 (ENG – 2,60 ha), 8��������
§ 3-beskyttede enge.
I vest omslutter engene en bøgebevoksning med sumpsignatur (Afd. 198a, Ulvekule, urørt skov)
samt en eng-enklave med andet ejerforhold. Mod syd går jernbanen mellem Åbenrå og Rødekro.
Gennem engene slynger Slotsmølleå sig.
Engene bestod tidligere af mange smålodder, der tilhørte bønderne i Rise. Dengang blev området
drevet ved høslæt og græsning. Da denne driftsform ophørte, begyndte området at gro til i høje urter
og buske. Et sådan landskabsbillede ses stadig i området syd for åen (på et mindre område ses her
bl.a. store star-tuer).
Området nord for åen er hegnet, og der høslættes og afgræsses ekstensivt af kvæg.
Engene er åbne med spredte buske og buskadser. De centrale dele er ret fugtige. I de fugtige dele
ses mange starer. I engene mod vest findes tyndakset gøgeurt.
Ved det nordøstlige bryn findes et lille separat hegnet område med maj-gøgeurt. Sønderjyllands
Amt registrerede her i 1995 de enkelte gøgeurt-planter og deres tilstand. Dengang var området hårdt
græsset.
På engen findes to vandhuller med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Det ene ligger i
skovbrynet helt i det nordvestlige hjørne ved skovvejenes kryds (området benyttes som sandfang).
Det andet ligger centralt på engen omtrent midt mellem afd. 198 (Ulvekule) og afd. 205. Ingen af
vandhullerne er vist på skovkortet.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke (syd for åen), mark-frytle, maj-gøgeurt, tyndakset gøgeurt, gul
iris (grøft ved banen), rams-løg (ved åen), grenet pindsvineknop, eng-rævehale, rørgræs (syd for åen), lyse-siv, stiv star
(syd for åen), kær-star, tagrør (syd for åen).
Tokimbladede: Hvid anemone, bellis, stor fladstjerne, guldnælde, almindelig høgeurt, skov-jordbær, eng-kabbeleje,
hvid kløver, korsknap, krybende læbeløs, løgkarse (ved åen), almindelig løvefod, almindelig milturt, vand-mynte,
mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, butbladet skræppe, sumpkarse,
almindelig syre, tandrod, ager-tidsel, lancet-vejbred, skov/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, rød-el, engriflet hvidtjørn, grå-pil, slåen.
Mosser: Tørvemos.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af artsrige enge. Bevaringen forudsætter fortsat græsning og/eller høslæt.
Området syd for åen holdes uden pleje som sammenligningsgrundlag, så skovens publikum kan se
forskellen. Hegn og græsning omkring maj-gøgeurten diskuteres med amtet for at fastlægge
niveauet.

:����$*7�(ENG), se afd. 193a.

:����#�� (EG 1929)
Lidt nordøst for afdelingspæl 14 ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����#�� (BØG 1990), :����#�� (BØG 1990), :����#%� (BØG 1990)
Tæt ved de tre litraers mødepunkt ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
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:������� (BØG 1966)
I den sydlige del af bevoksningen tæt ved feltet med maj-gøgeurt på Rise Enge (jf. afd. 193a), ligger
et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®).

:�����'��(KRT), se afd. 191a.

:�����#� (SLE)
På området findes to vandhuller med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Det ene hul ligger
i det nordvestlige hjørne og er vist med fugtsignatur på skovkortet. Det andet hul ligger i det
sydøstlige hjørne neden for jernbanedæmningen. Dette hul er ikke vist på kortet.

:�����#7 (MOS)
§ 3-beskyttet mose. Mosen ligger på skrånende terræn på en dalside. Den rummer krat og to
opstemmede vandhuller. Vandet er uklart.
Vegetationen rummer gøgeurten ægbladet fliglæbe.
I vandhullerne forekommer bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok, skavgræs.
Enkimbladede: Mose-bunke, ægbladet fliglæbe, gul iris, rams-løg, grenet pindsvineknop, rørgræs, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, følfod (på opstemning), hindbær, eng-
kabbeleje, fladkravet kodriver, korsknap, krybende læbeløs, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, skovmærke, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Bøg, elm, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hvid-pil, vedbend, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Forekomst af rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af artsrig mose med sjældne arter.

:����$%��(VLB – 0,40 ha), :������7 (VLB – 0,10 ha) (Dækker også :���''�7 (VLB – 0,10 ha) i
Langbjerg Skov), +��
�!.���1�F@3!.����92�>.���1G. Åen beskrives her for alle tre delstrækninger
samlet.
§ 3-beskyttet vandløb. 8 km lang å fra Brunde Mose med udløb i Åbenrå Fjord. Åen slynger sig i
bunden af en tunneldal, hvor også jernbanen mellem Åbenrå og Rødekro går. Det meste af åen har
andet ejerforhold.
Undervejs i Rise Enge modtager åen et tilløb med vand fra Vestersø (afd. 188a) og fra Pølsekilde,
som ligger umiddelbart uden for skovens vestlige skel. Herefter slynger åen sig videre gennem Rise
enge. I engene er der megen løgkarse og rams-løg ved åen. På en strækning længere nede (afd.
221c) løber åen i en smal kløft gennem den urørte skov Øen.
Længden i Rise Skov er sammenlagt 1.500 m og i Søst Skov 450 m. Desuden har 450 m tilknytning
til Langbjerg Skov.
I forrige århundrede blev åen reguleret i forbindelse med anlægget af jernbanen. I 1997 blev der
foretaget en naturgenopretning, hvor åen blev ført tilbage til sit gamle leje. Genopretningen blev en
succes. På kort tid kom der mange ørreder i åen.
Bredden er 1,2 m. Dybden er 10 cm. Strømmen er rask. Vandet er klart. Bunden er fast og stenet.
Forureningsgraden er I-III (vekslende på forskellige strækninger).
����
�	A Enkimbladede: Rams-løg.
Tokimbladede: Løgkarse.
&3	A Bækørred.
Ledorme: �����(��	�.
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Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, 4������	.
Biller: Stor klobille.
Vårfluer: G�
��������	� (bl.a. /�	���	),����	(�����	.
Tovingede: Dansemyg (bl.a. =������
��, 0����(�	����), #�(�	���	, kvægmyg.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt i den øvre del gennem engen i afd. 198c, men ikke gennem
engene længere nede. Målsætningen er igen opfyldt på strækningerne i tilknytning til Øen og
Langbjerg Skov.

:������7 (ASK 1987 - 0,8 ha)�������� (ASK 1971 – 0,60 ha), +�	�	��
Askeskov på skrånende terræn. I området findes bl.a. tyndakset gøgeurt, gul anemone og fladkravet
kodriver. Skoven er for tør til at være mose og er derfor ikke § 3-beskyttet.
Helt i den østligste del findes et vandhul med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
Af hensyn til blomsterne og salamandrene bør den nuværende skov bevares.

:�����$7 (BØG 1933)
I den sydlige del af bevoksningen neden for askebevoksningen i afd. 228b ligger et vandhul, som
ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:�����#� (ENG – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Eng, som delvis er omgivet af arealer med andet ejerforhold. Mod nord
løber Slotsmølleå. Mod øst ligger den urørte skov Øen.
Engen er lysåben med spredte store buske i nord. Den er ret fugtig, især mod nord, hvor der er
mindre partier med frit vand. Gennem engen går en frahegnet lige grøft med buske og træer.
I engens centrale del lidt nordvest for afd. 223b i Øen ligger et vandhul, som ikke er vist på
skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
I skellet tæt ved engens sydvestlige hjørne findes ligeledes et vandhul med bjergsalamander.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, kryb-hvene, gul iris, eng-rævehale, rørgræs, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, eng-kabbeleje, hvid kløver, korsknap, krybende læbeløs, mælkebøtte, eng-nellikerod,
stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, sumpkarse, ager-tidsel, kål-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, slåen.
Mosser: Tørvemos.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af eng ved fortsat græsning.

:������� (EG 1959), ���1	�
I skellet ved den nordlige grænse findes et vandhul, hvor der findes bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®).

:����%#� (BØG 2000), :����%�� (BØG 1892)
I grøften i litragrænsen tæt ved skovvejen i syd ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����%�7 (BØG 1999), :����%�� (EG 1934)
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I grøften i litragrænsen tæt ved skovvejen i syd ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

����.��
���+��
�!.���1
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb med udspring i Pølsekilde uden for distriktets skov. Vandløbet
løber forbi de træklædte moser (urørt skov) beskrevet under afd. 187b. Undervejs modtages et tilløb
fra Vestersø. Udløbet i Slotsmølleå ligger i brynet af den urørte skov Ulvekule ved Rise Enge.
Vandløbets længde i og ved distriktets skov er 700 m.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

+���!�1
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i kuperet terræn ved og i den vestlige del af Vestermark (700 m) og
ved det sydøstlige bryn af Søst Skov (200 m). Omgivelserne er tæt bevoksede. Vandløbet fortsætter
til Slotsmølleå. Forureningsgraden er I-II.
&3	A Fladorme: #�����	.
Krebsdyr: Ferkvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, 4������	, &�
���	
Vårfluer: G�
��������	�,����	(�����	.
Tovingede: Dansemyg, #�(�	���	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

5����������	
Kun 8,5 hektar skov forventes forynget i perioden. Heraf forventes hovedtræarten i foryngelsen at
være bøg på 4,4 ha. Eg etableres på 2,3 ha, dels ved plantning efter stormfald i afd. 234 (0,8 ha),
dels ved forsøg på selvforyngelse  på Jørgensbjerg ved Afd.227a  (1,5 ha).

Det bemærkes, at afd. 227c er etableret med eg ved plantning i år 2000 efter stormfald i gran.
Endvidere blev afd. 226 (gammel gran) skærmstillet i 1998/99 og underplantet med bøg lige inden
stormen i dec. 1999. Der er bevaret rester af denne nåletræsskærm for at beskytte bøgen.
Hovedparten af denne skærm vil blive fjernet i planperioden.

I afd. 189c forynges birken ved selvforyngelse, dog forventes ask at indgå.

Afd. 235c på 0,3 ha og 241c på 0,3 ha overlades til naturlig tilgroning. På det førstnævnte areal
forventes ask at blive dominerende, på det sidstnævnte areal sitkagran.
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Skoven på 50,7 ha er en frodig løvskov på svær lerjord.

Størstedelen af Langbjerg skov har hørt under Brundlund slot, og har altid været skovbevokset,
hvilket bekræftes af kartografens Johs. Meiers kort fra 1641 over Aabenraa. Dog finder man i
skoven en højgruppe fra stenalderen, som kunne tyde på, at en del af plateauet måske har været
opdyrket.

Den østligste del af skoven kom til Aabenraa skovdistrikt fra Kolstrupgård i 1960´erne i forbindelse
med udstykningen og bebyggelsen af det byområde, som kaldes Skovridergård-kvarteret, hvor
distriktet afgav tjenestejord fra skovridergården.

Overdrevsarealet mod nord blev opkøbt sidst i 1990´erne med det formål at bevare det åbne
landskab og udsigten mod skovbrynet. Ligeledes er et lille sletteareal mod sydøst købt af
kommunen forbindelse med udstykning af ”Skovbakken”. Skovbakken har været under bebyggelse
i de seneste år og er snart færdigbygget.

4�������������!�
Langbjerg ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Rundt om Langbjerg løber
tunneldale. De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. Langbjerg ligger som en ø midt blandt disse tunneldale.

Jordarten er moræneler. I syd findes et lille område med smeltevandssand og i nordøst findes
ferskvandsgytje.

Langbjerg ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 11 som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Den gennemsnitlige årsnedbør er ca. 1.000 mm.

�	�������	
Der findes ingen deciderede fredninger i området men jorddigerne er beskyttet af Naturbeskyttelses-
lovens § 4 og græsoverdrevene samt vandhullerne af samme lovs § 3.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Langbjerg Skov prioriteret som et
naturområde. Skoven er af særlig biologisk, landskabelig, friluftsmæssig og delvist af særlig
geologisk værdi og er beliggende i kystnærhedszonen. Skoven er del af et område med særlige
drikkevandsinteresser og er del af et turistområde.

5��
�	���
�	��
Der er en højgruppe bestående af en 8 mindre høje fra stenalderen i afd. 247, samt en enligt
beliggende større gravhøj i afd. 250. Skoven er omgivet og delt af gamle og flere steder markante
jorddiger.
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Der er god adgang til skoven fra både de gamle og nye boligkvarterer. Adgangen til det nye
boligkvarter er nyetableret. Den er befæstet som asfalteret cykelsti til skovbrynet. Der er nyeableret
en sti fra Skovbakken til Skovfennen.

Fra skoven er der fine udsigter mod by og fjord og vejsystemet giver gode muligheder for gåture.

Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som moderat anvendt (30-100 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen ”Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater.
Disse resultater viser, at Langbjerg skov nu kan klassificeres som intensivt anvendt med et
besøgstal pr. hektar der mindst er dobbelt så stort som i 1980.

Skovens benyttelse er fortsat under betydelig vækst på grund af boligkvarteret Skovbakken syd for
skoven, der først er blevet bebygget fra 1997 og frem.

��	��	��
�	
Skovdriften er præget af de mange skrænter med kraftig lerjord. Langbjerg skove er præget af bøg
med pæne bevoksninger, hvoraf hovedparten stammer fra  1940-erne og halvtredserne, dog er der
plantet spredte nåletræbevoksninger, der ikke bør udbredes på disse jorder. En enkelt
højtbeliggende granbevoksning (i afd. 249)  blev kraftigt beskadiget i 1999-stormen. Den er dog
allerede i 2000 forynget med bøg hhv. bøg 1,8 ha og ask 0,3 ha. Skoven vokser frodigt, og der kan
produceres værdifuldt træ, hvorfor den økonomiske skovdrift fortsat skal have vægt – men ske
naturnært i en plukhugstlignende driftsform.
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Den dominerende foryngelsesform i området kan og skal være naturlig foryngelse. I afd. 660a på
4,3 ha (bøg fra 1901) påbegyndes således i perioden langsom selvforyngelse med bøg.

Der er værdifulde slettearealer, i afd. 660 og især afd. 662 og 663. I alt 10,6 hektar.  Disse arealer
registreres nu som beskyttede overdrev, hvor der kan være grupper af eg og andre løvtræarter.

Skovridergården Vesterlund (afd. 255) henregnes administrativt under Langbjerg skov. Der har
været drevet nogle rotationer af NGR-juletræer på 0,4 ha.  Denne benyttelse afløses gradvis af en
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lys løvskov af lind med indblanding af eg.  Driften tilrettelægges, så de høje skovbryn af især bøg
og fuglekirsebær ud mod nabobebyggelsen langsomt og gradvis konverteres mod lavere
løvskovbryn af lysåbne, blomstrende arter.
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Der planlægges ikke nye publikumstiltag i Langbjerg.

@�
�	"�� �"����	
Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 0,1 ha vandløb og 1,3 ha mose – heraf 0,4 ha
askemose.

:����%)� (BØG 1959)
I en grøft tæt ved skovvejen i vest ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:������� (BØG 1945),�:������� (ASK 1938 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askesump på fugtigt skrånende terræn ved skovens sydlige skel.
Gennem terrænet går to grøfter til et udgravet vandhul i syd. Vandhullet er vist på skovkortet med
fugtsignatur. Det har en åben overflade uden vegetation men med diverse nedfaldne planterester.
Det har afløb mod syd ud af skoven til Slotsmølleå. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet
som sjælden ®).
I en grøft på den anden side af Langbjergvej i nord ligger et vandhul i bøgebevoksningen afd. 251a.
Dette vandhul er ligeledes vist på skovkortet med fugtsignatur. I dette vandhul findes også
bjergsalamander. Vandhullets afløb fortsætter som den ene af grøfterne til vandhullet i syd.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, vild kørvel,
almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, skovkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-gran, grå-pil, vedbend, ær.
&3	A�Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askesump på skrånende terræn.
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Ved :������� (BØG 1964) men uden for skovens skel.
I en grøft tæt ved et spor i nordøst ligger et vandhul, som er vist på skovkortet som fugtsignatur. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
Ved litraens østlige grænse ligger et vandhul i skovens skel. I dette vandhul er der ligeledes
bjergsalamander.

:���''#� (MOS – 0,90 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig aflang mose i bunden af en dal. I øst er der høje skyggende træer. I vest
er mosen lysåben.
Mod vest findes en opstemmet firkantet sø. Derudover findes der mindre partier med frit vand under
træerne. Gennem mosen løber en bæk.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, gul iris, grenet pindsvineknop, lyse-siv,
tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, hindbær, korsknap, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod,
stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, lav ranunkel, kær-snerre, skovkarse, sumpkarse, vorterod.
Vedplanter: Ask, rød-el, engriflet hvidtjørn, hæg, slåen, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af fugtig mose i dal.

:���''�7 (VLB – 0,10 ha) (Dækker også :����$%��(VLB – 0,40 ha) i Rise Skov samt :������7
(VLB – 0,10 ha) i Søst Skov), +��
�!.���1�F@3!.����92�>.���1G.
§ 3-beskyttet vandløb. I skovens vestlige del løber 400 m af Slotsmølleå. Ved brynet syd for afd.
252 går 50 m af åen. Åen er i sin helhed beskrevet under Rise Skov.

5����������	
I hovedtræk sker der kun ubetydelige foryngelser i Langbjerg skov i planperioden. Eneste regulære
foryngelse er afd. 660a, hvor langsom naturforyngelse sættes i gang. Der igangsættes ligeledes
langsigtede, naturmæssige ændringer ved Vesterlund.
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Kalvøarealerne, som består af øen Kalvø (17,1 ha.) i Genner Bugt, landarealer på fastlandet ved
Kalvø (24,4 ha.) og Rundemølle arealet (5,1 ha.), blev købt af Miljøministeriet i 1974. Kroen,
Vikingehuset og en del af strandbredden på selve Kalvø ejes af andre.

Kalvø er et meget besøgt område, som er landfast via en dæmning. Øen er præget af havnen med
lystbådene, fiskermiljøet med stejlepladsen og de karakteristiske huse i Nyboderstil.
Lystbådehavnen er lejet ud til Kalvø Brolaug. Tillige er der lejemål med enkelte erhvervsfiskere.
Øens midte kaldes Ørkenen, som er et uretableret grusgravsområde fra 1950–60´erne. Her ses
tydeligt de forskellige plantesamfunds indvandring. Øvrige arealer udgøres af græssede strandenge.
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Arealet på fastlandet består dels af lave, græssede strandenge, markante og meget smukke græssede
overdrevsskrænter med gamle træer og urørte skovpartier. Vestligst findes en bevoksning af ær
plantet i 1967 i Flemming Junckers ejertid.

Rundemøllearealet ligger ovenfor den gamle restaurerede og naturfredede vandmølle Rundemølle.
Arealet udgøres af et markant, græsset overdrev under naturlig tilgroning. Fra den anlagte p-plads er
der en meget fin udsigt ud over Genner Fjord.

På grund af områdets store offentlige interesse har distriktet fra 1998 og indtil videre nedsat et
”Kalvø-udvalg” bestående af lokale politikere og organisationer og andre lokale, der har interesse
for øen og dens udvikling. Dette udvalg er at betragte som et underudvalg til distriktets brugerråd.

4�������������!�
Kalvø m.m. ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Selve Kalvø ligger midt i en
tunneldal og området på fastlandet ligger på skrænten til tunneldalen. Sydvest for området fortsætter
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tunneldalen videre i retning mod Rundemølle, der ligger på den sydlige kant af tunneldalen i et
morænelandskab med overvejende lerbund. Vest for området fortsætter tunneldalen videre i form af
en ås i retning mod Lerskov Plantage.

På Kalvø findes moræneler, -sand og –grus samt ferskvandstørv og saltvandsgrus. På fastlandet
findes smeltevandssand og –grus i vest og moræneler og ferskvandstørv i øst. Den midterste del af
Kalvø er gravet væk efter grusgravning. For Rundemølle er jordarten smeltevandssand som i syd
afgrænses af moræneler og –grus.

Områderne ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 12. For
dette område er interessen rettet mod tunneldalen Genner Hule, og i fortsættelse af den – i
begyndelse dog ved siden af og parallelt med – går Jyllands betydeligste ås, Genner Ås, med
typiske mosefyldte lavninger ved siderne.

Årsnedbøren er ca. 980 mm
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Kalvø dækkes af vildtreservat nr. 56 udlagt af hensyn som raste- og yngleområde for vandfugle.

�	�������	
Rundemølle grænser mod nord op til arealer, der er fredet ved Fredningsnævnets kendelse af 7. juni
1993 (registreringsnummer 7847.00.1), der bevarer de landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier samt sikrer offentlig adgang.

Overdrevene, standengene og ørkenen er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Kalvø m.m. prioriteret som et
naturområde – beliggende i kystnærhedszonen. Området er af særlig landskabelig værdi og delvist
af biologisk og geologisk værdi. Selve øen er af særlig friluftsmæssig værdi, mens fastlandet er af
friluftsmæssig værdi. Dele af arealerne på fastlandet er udpeget som VMPII lavbundsarealer.
Skovrejsning er for størstedelens vedkommende uønsket. Området er del af et turistområde.

Rundemølle er prioriteret som et jordbrugsområde med naturinteresser. Området er af geologisk
værdi og af særlig biologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi. Området passeres af en national
cykelrute og er del af et turistområde.
I kulturmiljøregistreringen er Kalvø udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

@�
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Ved Kalvø er på ”landsiden” udlagt 3,5 ha urørt askeskov og 3,0 ha græsningsskov umiddelbart
nord herfor. Den urørte skov er næsten ufremkommelig på grund af stejle skrænter og våde
vældpartier. Skoven er opstået indenfor de sidste 40-50 år ved naturlig succession.

Ved Rundemølle er udlagt 0,7 ha urørt skov mod vest og 1,9 ha græsningsskov mod nord.

5��
�	���
�	��
Johs. Meiers kort fra 1641 viser Kalvø og de omkringliggende områder som skovbevoksede.
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Dæmningen til fastlandet er bygget i flere omgange; idet den er bygget på et op til 10 m dybt
dyndlag. Historien fortæller, at man i 1800 tallet bl.a. har brugt en stor skibssætning fra
vikingetiden, som stod på strandbredden, som fyld til dæmningen.

Der er på Kalvø fundet en del flinteredskaber fra stenalderen.

Kalvø er særlig kendt for, at det var her agent Jørgen Bruhn fra Aabenraa i 1847 oprettede et
skibsværft, hvor man indtil 1864 byggede et antal sejlskibe, bl.a. clipperen Cimber. Der arbejdes for
tiden på at påbegynde bygningen af en mindre båd, kaldet en sjægte, som et undervisnings- og
museumsprojekt på Kalvø.

På Rundemøllearealet står møllens brandtræ. Bøgetræet blev fredet i 1961, som et 200 år gammelt
træ. Det væltede delvis i sommeren 1998, og ligger nu hen til naturlig forfald.

På selve Rundemølle har Løjtlands Historiske forening indrettet en mindre lokalhistorisk udstilling,
hvor også en del af Kalvøs historie omtales.

�	����
����
Kalvø hører til et af distriktets mest besøgte områder. Det er især det samlede miljø omkring
havnen, de gamle værftsarbejderboliger og vandrestien rundt om Kalvø, der trækker folk til stedet.

Sønderjyllands amt og skovdistriktet har sammen udgivet en folder ”Kalvø-stien”, der dels omtaler
Kalvø, dels indeholder beskrivelse af en afmærket stirute fra hovedvejen Aabenraa-Haderslev (ved
Genner Hoel) gennem private skovarealer og hen over skovdistriktets meget smukke
overdrevsarealer på landsiden og ned til Kalvø.

I 2001 har distriktet udgivet en folder om den ”stenpark” af især ledeblokke, der er etableret midt på
Kalvø (afd.702f).

En primitiv lejrplads  ligger med en meget smuk udsigt i sydsiden af ærbevoksningen (afd. 704a) på
fastlandet.

P-pladsen ved Rundemølle besøges også af mange, ikke mindst på grund af det smukke terræn og
den gode udsigt. Det er vigtigt at værne om denne udsigt.

Hverken Kalvø eller Rundemølle arealet indgik i friluftsundersøgelsen i 1980. Undersøgelsen
Friluftsliv 98´ omfatter derimod arealerne, og der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige
resultater fra denne undersøgelse. Resultaterne viser, at Kalvø og Rundemølle kan forventes
karakteriseret som meget intensivt anvendte (dvs. med besøgstal på over 1000 besøgstimer pr. ha og
år).  Såfremt disse tal holder, vil der være tale om distriktets vel mest yndede naturområder.
.
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Skovdriften er i erhvervsøkonomisk sammenhæng stort set uden betydning.  Dog er den
ærbevoksning, som er etableret af Flemming Juncker i afd. 704 a (4,4 ha, plantet 1967) af nogen
interesse. Juncker interesserede sig meget for ærdyrkning, men desuden også fordi der findes meget
få ”rene” ærbevoksninger på distriktet. Denne bevoksning vil blive forstligt plejet, men efter
naturnære principper.
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Selve Kalvø har en begrænset størrelse.  Distriktet prøver at tilrettelægge benyttelsen sådan, at der
ikke iværksættes aktiviteter, der er i disharmoni med de naturhensyn, der især vejer tungt på Kalvøs
syd-og østside mod de indre dele af vildtreservatet og over mod fastlandet.  Det er vigtigt, at der
sikres ro på strandengsområderne.

Distriktet ønsker derfor at koncentrere frilufts- og formidlingsaktiviteter ud fra de nuværende
bebyggelser omkring Nyboder og ved havnen, så øen syd for disse bygningskomplekser så vidt
muligt friholdes for byggeri.
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På Kalvø findes fra gammel tid 6 private sommerhuse på skovdistriktets arealer.  Der er for mange
år siden  indgået aftaler med ejerne om, at husene skal nedrives, når længstlevende ægtefælle
opgiver benyttelsen. Af hensyn til ejerne og af hensyn til det bevaringsværdige kulturmiljø er det
primo 2002 besluttet, at sommerhusene kan bevares på stedet, men hovedsagelig i deres nuværende
form. Der er planer om (igen) at etablere af træskibsbyggeri ved havnen på Kalvø. Det skal være et
mindre projekt, der har formidlingsmæssig betydning, og som kan etableres i samarbejde med
museumsværftet i Flensborg og i samarbejde med distriktets naturskolevirksomhed.

Der er ligeledes planer om at flytte og udbygge toilet og servicefaciliteterne for det besøgende
publikum, når de finansieringsmæssige muligheder foreligger.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i området udgør 2,9 ha askemose, 8 ha strandeng og 12,1 ha
overdrev.

:���)#�� (STG – 2,90 ha), :���)#�� (ASK – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet strandeng. Åben strandeng ved Kalvøs nordvestlige kyst. Kysten er for størstedelens
vedkommende mudret med høje græsagtige planter. Nord for engen findes beboelse. Syd for engen
findes en træklædt skrænt. I den sydlige del af engen går parallelle lave grøfter.
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På en halvø ligger en askebevoksning (afd. 701b). I det sydlige bryn af denne bevoksning findes et
vandhul med uklart vand. Ud over askebevoksningen ses ingen vedplanter på engen.
Typiske strandengsplanter er blågrøn kogleaks, læge-kokleare, stilk-mælde, samel og strandtusind-
gylden.
Engen afgræsset af kvæg. Der er intet hegn ud mod vandet.
Ved vandet syd for askebevoksningen er stranden fast.
����
�	A  Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, gul iris,
blågrøn kogleaks, almindelig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, tudse-siv, almindelig star, hare-star, rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Blæresmælde, brombær, hvid kløver, rød-kløver, læge-kokleare, vild kørvel, stilk-mælde, mælkebøtte,
stor nælde, gåse-potentil, liggende potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, tigger-ranunkel, samel, kruset skræppe,
sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, trævlekrone, strand-tusindgylden, vandnavle.
Vedplanter: Ask, rød-el, engriflet hvidtjørn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af strandeng ved fortsat græsning.

%��	������������
��"�����  ���������������
����	���	������.	��
���������&���������
����������"�������������*�����������������

:���)#�� (ORE – 6,40 ha)
§ 3-beskyttet overdrev, som udgør størstedelen af den sydlige ø. Området er en flade, som er opstået
ved tidligere grusgravning, hvor øens overflade blev sænket med flere meter. Siden blev området
tilplantet med ær, men denne trivedes kun i yderkanterne, hvor der forinden var lagt muldjord. Det
indre af området er i dag åbent med mange spredte buske, især ær. Pionérplanter som håret høgeurt
har taget området i besiddelse og er blevet fulgt op af andre planter, hvoraf mange er typiske
overdrevsplanter (vellugtende gulaks, håret høgeurt, knold-ranunkel, kornet stenbræk, hunde-rose).
Der sker ingen afgræsning.
På området findes en kredsformet stenpark, hvor forskellige bjergarter er udstillet.
����
�	A  Enkimbladede: Vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig rapgræs, sandskæg.
Tokimbladede: Bellis, mark-forglemmigej, gederams, håret høgeurt, gul kløver, vild kørvel, mælkebøtte, gåse-potentil,
knold-ranunkel, rejnfan, kornet stenbræk, lancet-vejbred, smalbladet vikke, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, engriflet hvidtjørn, hunde-rose, ær.
Laver: Rensdyrlav.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og forbedring af overdrev ved græsning hvis dette er muligt.
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:���)#'��(ORE – 2,7 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Overdrev på østvendt bakkeside med spredte buske og træer. Overdrevet er
hegnet sammen med en strandeng (afd. 706c) nedenfor og en slette ovenfor.
Dele af overdrevet er fugtige. Således er bakkens nedre del ved strandengen vældpræget. I sydvest
strækker en smal del af overdrevet sig op mellem løvskovsbevoksninger på bakken, hvor der findes
fugtige vældpartier med fugtpræget vegetation.
Typiske overdrevsplanter er vellugtende gulaks, almindelig kamgræs, eng-brandbæger, håret
høgeurt, rødknæ og kornet stenbræk. Hist og her ses tuer af gul engmyre.
Græsningen er ekstensiv og foregår med kvæg.
Rødblad-arten 5�����
	���������	�� er på rødlisten som sårbar (V).
Blåbladet rødblad, glatstokket rødblad og sortdugget vokshat er på gullisten som
opmærksomhedskrævende (X).
����
�	A� Karsporeplanter: Ager-padderok, elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Vellugtende gulaks, almindelig kamgræs, skov-kogleaks, almindelig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv,
kær-star, rød svingel.
Tokimbladede: Bellis, eng-brandbæger, brombær, sump-forglemmigej, vår-gæslingeblomst, almindelig høgeurt, håret
høgeurt, rød-kløver, almindelig knopurt, strand-kvan, vild kørvel, glansbladet løvefod, mælkebøtte, stor nælde, liggende
potentil, vinget perikon, aften-pragtsjerne, bidende ranunkel, rødknæ, nøgle-skræppe, roset-springklap, kornet stenbræk,
kløftet storkenæb, sumpkarse, ager-tidsel, horse-tidsel, trævlekrone, lancet-vejbred, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Engriflet hvidtjørn, slåen, ær.
Svampe: Almindelig glanshat, gulmælket huesvamp, klor-huesvamp, eng-køllesvamp, orange mosnavlehat, rødblad
(5�����
	� ��������	��, blåbladet rødblad, glatstokket rødblad �	��� �	������������
, papil-rødblad, ru rødblad,
silkeglinsende rødblad, stjernesporet rødblad), eng-vokshat, gul vokshat, liden vokshat, papegøje-vokshat, slimstokket
vokshat, snehvid vokshat, sortdugget vokshat, voksgul vokshat.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af artsrigt overdrev på bakkeside ved fortsat græsning.

:���)#'7 (STG – 5,10 ha)
§ 3-beskyttet strandeng. Fugtig strandeng vest for sundet inden for Kalvø. Den mest kystnære del
ligger i vildtreservatet.
Ud mod vandet findes mudrede bredder med rørsump og høje græsagtige planter. Engen er hegnet
sammen med et overdrev (afd. 706b) på en bakkeside mod vest. Der er enkelte buske samt et træ.
Området neden for bakkesiden er vældpræget. Gennem engen går en frahegnet grøft med
strømmende vand. Derudover findes der flere vandfyldte grøfter.
Græsningen er ekstensiv og foregår med kvæg. Engen synes ikke at være kreaturernes foretrukne
område.
Typiske strandengsplanter er strand-annelgræs, harril, blågrøn kogleaks, strand-kogleaks, enskællet
sumpstrå, strand-svingel, strand-trehage, strand-asters, kødet hindeknæ, vingefrøet hindeknæ,
jordbær-kløver, stilk-mælde, sandkryb og strand-vejbred.
����
�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Strand-annelgræs, bredbladet dunhammer, fløjlsgræs, mangeblomstret frytle, harril, almindelig
hundegræs, kryb-hvene, gul iris, almindelig kamgræs, blågrøn kogleaks, børste-kogleaks, skov-kogleaks, strand-
kogleaks, ten-pindsvineknop, almindelig rapgræs, eng-rævehale, knop-siv, lyse-siv, hare-star, hirse-star, næb-star,
stjerne-star, sylt-star, top-star, toradet star, tykakset star, almindelig sumpstrå, enskællet sumpstrå, rød svingel, strand-
svingel, butblomstret sødgræs, tandet sødgræs, tagrør, kær-trehage, strand-trehage, tæppegræs.
Tokimbladede: Strand-asters, almindelig brunelle, dunet dueurt, lodden dueurt, døvnælde, engelskgræs, almindelig
firling, græsbladet fladstjerne, sump-fladstjerne, sump-forglemmigej, kødet hindeknæ, vingefrøet hindeknæ, eng-
kabbeleje, kattehale, jordbær-kløver, rød-kløver, sump-kællingetand, glat løvefod, stilk-mælde, mælkebøtte, bittersød
natskygge, stor nælde, vinget perikon, bidende pileurt, gåse-potentil, bidende ranunkel, kær-ranunkel, lav ranunkel,
tigger-ranunkel, sandkryb, skovkarse, butbladet skræppe, kruset skræppe, nøgle-skræppe, stinkende storkenæb,
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sumpkarse, kær-svinemælk, kær-svovlrod, sværtevæld, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, kær-tidsel,
trævlekrone, vandnavle, strand-vejbred.
Vedplanter: Bævreasp, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af fugtig strandeng ved fortsat ekstensiv græsning.

:���)#)� (ASK 1947 – 2,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Området er udlagt som urørt skov. Askeskov i skrånende sænkning på
bakkeside. Træerne er høje, og der er megen skygge. Der er væld og fugt i bunden samt rislende
bække.
Der er mange blomster, bl.a. tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, tyndakset gøgeurt, stor konval, almindelig rapgræs, lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde,
løgkarse, stor nælde, dag-pragtstjerne, skovmærke, skvalderkål, stinkende storkenæb, sumpkarse.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, hassel, almindelig hvidtjørn, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af artsrig askemose.

:���)#)7 (ASK 1952 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Området er udlagt som urørt skov. Tæt krat på fugtig skrænt. Afgrænsningen
mod tilsvarende krat på skrænten med andet ejerforhold er ikke tydelig. Området indeholder mange
forskellige vedplanter og væltede træer.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Almindelig rapgræs, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, spring-balsamin, brombær, lund-fladstjerne, vild kørvel, stor nælde, stinkende
storkenæb.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-gran, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, almindelig
røn.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af mose med tæt krat på skrænt.

:���)�#� (ORE – 1,90 ha), :���)�#� (ORE – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Hegnet overdrev på og oven for en stejl nordvendt skrænt. Skrænten flader
ud forneden.
Oven for skrænten er der lysåbent med mange små vedplanter, især ær, samt spredte større træer. På
skrænten findes tættere buskads og højere græs. Den øvre del af skrænten er beskygget. Den nedre
del rummer lysåbne partier mellem høje vedplanter.
Der er mange typiske overdrevsplanter både oven for skrænten og på skrænten. På skrænten findes
overdrevsplanterne især på den udfladende del forneden. Typiske overdrevsplanter er mark-frytle,
vellugtende gulaks, eng-brandbæger, håret høgeurt, mark-krageklo, almindelig pimpinelle, sølv-
potentil, rødknæ (forholdsvis mange), lyng-snerre, kornet stenbræk (forholdsvis mange), hunde-viol
og hunde-rose.
Fra overdrevet oven for skrænten er der en smuk udsigt over Genner Bugt og Kalvø. Tidligere har
udsigten været flottere, idet vedplanter på skrænten nu er blevet store og er begyndt at genere.
En gammel tyk bøg på kanten af skråningen er fredet. En del af træet er væltet i 1998.
Oven for den østlige del af skrænten findes en rasteplads med borde og bænke.
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����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, almindelig draphavre, fløjlsgræs, mark-frytle, vellugtende gulaks, krybende
hestegræs, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig kvik, almindelig rajgræs, eng-rapgræs, enårig rapgræs,
lyse-siv, pigget star, rød svingel.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, canadisk bakkestjerne, almindelig bjørneklo, blåhat, blåmunke, høst-borst, eng-
brandbæger, skov-brandbæger, brombær (fler småarter), liden burre, døvnælde, gul fladbælg, græsbladet fladstjerne,
stor fladstjerne, flipkrave, bakke-forglemmigej, liden fugleklo, hvidmelet gåsefod, almindelig gåsemad, hejrenæb,
hindbær, hyrdetaske, grøn høgeskæg, håret høgeurt, almindelig hønsetarm, blå-klokke, bugtet kløver, fin kløver, hvid
kløver, almindelig kongepen, mark-krageklo, almindelig kællingetand, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, stor
nælde, hvid okseøje, liggende pileurt, snerle-pileurt, vej-pileurt, almindelig pimpinelle, liggende potentil, sølv-potentil,
prikbladet perikon, hvas randfrø, bidende ranunkel, lav ranunkel, rejnfan, rødknæ, almindelig røllike, butbladet
skræppe, hvid snerre, lyng-snerre, almindelig stedmoderblomst, kornet stenbræk, stinkende storkenæb, almindelig syre,
ager-tidsel, horse-tidsel, tormentil, kølle-valmue, glat vejbred, lancet-vejbred, gærde-vikke, muse-vikke, smalbladet
vikke, vår-vikke, hunde-viol, krat-viol, engelsk visse, glat ærenpris, læge-ærenpris, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, gyvel, hassel, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, kortstilket filt-rose, glat hunde-
rose, almindelig røn, slåen, skov-æble, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og udvikling af overdrev. Pleje kan fortsat ske ved græsning eller eventuelt
ved slåning. Buskads og vedplanter på skrænten bør udtyndes. Indsatsen bør koncentreres om den
øvre del, hvor buskadset er tæt og er ved at genere udsigten.

5�	�����
§ 3-beskyttet vandløb vest for litra 710 b og c. Vandløb ved områdets nordlige skel neden for den
nordvendte skrænt. Ved vandmøllen Rundemølle løber vandløbet ud i Elsted Bæk. Omgivelserne er
tæt bevoksede. Længden ved skoven er 120 m. Forureningsgraden er I-II.
����
�	A Enkimbladede: Grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Smalbladet mærke.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�.���	����	, �	�	����������	.
Slørvinger: 4������	,�&�
���	.
Biller: Strømklobille.
Vårfluer: G�
��������	�,����	(�����	.
Tovingede: #�(�	���	, 0����(�	����,��	�������	�.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

5����������	
Distriktet vil i den kommende planperiode skulle fortsætte istandsætning og vedligeholdelse af de
bevaringsværdige bygninger på Kalvø samt søge at realisere planerne for forbedringer i forhold til
publikumsservice og formidling.
Der skal oprettes nye aftaler med sommerhusejerne, således at der kan sikres den rette
bevaringsstatus.
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�����������	���$����������	�����#��������*��������������
��	�����	�������������

���������
'������  �

Der etableres naturskole-satellit på øen (filial af Naturskolen Skovlyst), gerne så den kan
understøtte det træskibsværftprojekt, der måtte blive etableret.

Havnen udlejes fortsat.

Strandengs-og græsningsskovarealerne plejes ved fortsat græsning.

Ved Rundemølle opretholdes den nuværende tilstand med publikumsfaciliteter, kortbord m.v. og
der søges skabt en direkte stimæssig forbindelse via det fredede område til ovennævnte Kalvø-sti
(jævnfør Rundemøllefredningen).
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'�#*� 8����	���	��+���2�+�����	���#2�5�	
��	�%

4���	��

Rhedersborg skov er en ny bynær, rekreativ skov nord for Rødekro, rejst i år 2000 og 2001 på
råstofudnyttede arealer, som beskyttelse af grundvandet. Skoven har et samlet areal på 37,2 ha.
Hovedparten af arealerne er erhvervet til skovrejsning i 1998. Arealerne er dels købt af Sønder-
jyllands amt, dels af en privat lodsejer. Et mindre hede-/moseareal på 3,3 ha. blev erhvervet af
Miljøministeriet i 1976, som beskyttelse af den sidste rest ”oprindelig natur” i et kommende
råstofområde.

Området er et af skovdistriktets indsatsområder for skovrejsning, hvor der forventes yderligere
opkøb. Flere private ejere har påbegyndt skovrejsning efter Skovlovens regler.

4�������������!�
Området ligger på Tinglev Hedeslette som har en udpræget flad topografi. Skovrejsningsområdet
findes i et retableret grusgravningsområde, der ligger på et af Tinglev Hedeslettes nordlige
toppunkter lige vest for Rødekro. Dette toppunkt er nu gravet væk. Skoven er således plantet på en
forsænket overflade. Jordarterne er ekstramarginalt smeltevandssand og –grus.

Ved grusgravningen har man skubbet muldlaget til side, derefter gravet grus og derefter lagt
muldjorden ud over den nye overflade. Arealet blev jordbundskortlagt i 1998 forud for
tilplantningen. Muldlaget er ca. 30 cm tykt og derunder findes råt groft sand uden nævneværdig
jordbundsudvikling. Der blev håndgravet et enkelt jordbundsprofil centralt i området. De
grovsandede jorder har meget begrænset vandholdende evne og ligeledes meget lille
næringsstofniveau.

Arealerne er reolpløjede forud for tilplantningen. Det vil sige at en stor ”dobbeltplov” har vendt
muldlaget ned under 20-30 cm rå underjord.

Grusudnyttelsen har betydet, at der i området er opstået et relativt stort antal nye grundvandssøer.

Årsnedbøren er ca. 1.010 mm

�	�������	
Hede-/mosearealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er den nordlige del af Rhedersborg
Skov prioriteret som et jordbrugsområde med naturinteresser. Naturområdet mod nord (afd. 720) er
af biologisk værdi. Skoven er del af et et skovrejsningsområde og et område med særlige
drikkevandsinteresser .

5��
�	���
�	��
På det gamle hede- mose areal ligger en rest af ”Æ Kleinbahn”, et jernbanesystem som sidst i 1800
og først i 1900 tallet blev etableret i Sønderjylland. Disse jernbaner blev nedlagt i 1920 – 30èrne, da
de store regionale veje blev bygget.
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�	����
����
I en del af søerne på de omgivende private arealer er der etableret et Put and Take fiskeri, som
besøges af mange.

Der er yderligere privat skovrejsning i området, og det må forventes, at området efterhånden som
råstofudnyttelsen ophører, og nye skovstrækninger rejses, vil få en stor betydning for friluftslivet.
Distriktet fortsætter i muligt omfang tilkøb inden for det udlagte indsatsområde.

Rhedersborg skov udbygges publikumsmæssigt efterhånden, som træerne gror og behovet vokser.

Aabenraa Statsskovdistrikt har oprettet en ikke-permanent plads til regelmæssig anvendelse til en
ny skovbørnehave.

��	��	��
�	
Den vestlige del af skovrejsningsarealet på 11,4 ha er tilplantet i år 2000 med eg som hovedtræart
og el, lind,  fuglekirsebær og bøg som hjælpe-og indblandingstræarter. Ca. 3,1 ha dog med skovfyr
og douglasgran. Den resterende del (16,4 ha) er tilplantet i foråret 2001 i henhold til denne plans
foryngelsesplan, ligeledes med en væsentlig andel af løvtræ (primært eg).

����������������������������	�����
�����������G	�����</?$
����������

���$����%�������#	����
	"��   �

:*����������%�������#	���"	�����
�����
���	����	����������������*�����������������������������������������	���

Hede-/mosearealet plejes.

Distriktet vil arbejde for en stiadgang til hede-/mosearealet og udbygge friluftslivets muligheder i
takt med at skoven har etableret sig.

Det overvejes at leje jagten ud på arealet.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 3,5 ha hede.
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:���)�#� (HED – 3,50 ha)
§ 3-beskyttet hede. Lysåben hede domineret af græsagtige planter. Der er få små områder med
dværgbuske. Heden er tør, men noget fugtige områder findes (vist på skovkortet som blå ringe). Der
er enkelte større vedplanter. Området er hegnet sammen med naboarealer i vest.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, almindelig hundegræs, lyse-siv.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, revling.
Vedplanter: Stilk-eg, bjerg-fyr, gyvel.
@�
�	��	��A 4.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af hede. Dværgbuskene forventes at få en mere fremtrædende rolle.

5����������	
De nye skovkulturer plejes. Friluftsfaciliteterne udbygges. Der gennemføres evt. jagtudleje.
Naturarealerne plejes efter behov.
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Strangelshøj – et markant fortidsminde på 0,6 ha – blev erhvervet ved fredning i 1977 for at
beskytte og pleje fortidsmindet og give offentligheden adgang.

4������
Strangelshøj er beliggende på bakkedrag i vestkanten af israndslinien i et morænelandskab med
overvejende sandbund. Jordarterne er smeltevandssand og –grus.

�	�������	
Arealet er fredet  ved Overfredningsnævnets kendelse af 26. august 1997 (registreringsnummer
6133.000), der freder et område med gravhøje samt fastholder landskabet og udsigten. Der skal
være offentlig adgang til p-plads, gangsti og området om højene, der er erhvervet af det offentlige.

Derudover omfattet af naturbeskyttelseslovens §§12 og 18.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 illustreres, hvorledes Strangelshøj
passeres af en biologisk korridor samt mod vest af en vandrerute og en national cykelrute. Området
er af særlig landskabelig og geologisk værdi. Strangelshøj er del af et område med særlige
drikkevandsinteresser.

5��
�	���
�	��
Strangelshøj med bautasten ligger ved Hærvejen tæt på Hærulvstenen og Immervad Bro.

�	����
����
Der er adgang til højen fra p-pladsen, hvor Sønderjyllands Amt har opstillet information. Der er
udgivet foldere om Hærvejen og dens fortidsminder.

��	��	��
�	
Skov- og Naturstyrelsen udarbejder sammen med Sønderjyllands amt en natur- og plejeplan for
Hærvejsstrækningen Hovslund – Skovby, der udlægger arealer nær Hærvejen som hede og natur.

5����������	
Plejes i nuværende tilstand og opretholdelse af adgangsforholdene.
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Skovdistriktets arealer består af 8 enkelte moseparceller på samlet 5,9 ha. i Nr. Hjarup mose. Nr.
Hjarup mose er en tidlige højmose, som nu grundet omkringliggende afvanding er gået i kratskov
bestående af birk, asp og pil.

4������
Mosen ligger lige på Hovedstilstandslinien. Mosen med de seks områder i den vestlige del ligger på
hedesletten mellem Toftlund og Gram Bakkeøer. Hedesletten afgrænses af en randmoræne mellem
de seks områder i vest og det ene i øst. Øst for randmorænen optræder et morænelandskab med
overvejende sandbund. Jordarten er ferskvandstørv.

Hjarup Mose ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 13,
Hoptrupdalen. Tilgroningsmosen Hjarup Mose ligger sydvest for tunneldalen ved Hoptrup, og er
hermed et velegnet eksempel til undervisningsbrug.

�	�������	
Arealerne er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1985 (registreringsnummer
4010.00.1), der status quo-freder landskaber, skal genskabe højmosepræget og giver forbud mod
yderligere afvanding. Henlæggelse som delvist udyrket med plejeadgang, m.v.

Mosen er endvidere omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Hjarup Mose prioriteret som et
naturområde. Mosen er af biologisk og friluftsmæssig samt af særlig landskabelig og geologisk
værdi. Mosen er en del af et område med særlige drikkevandsinteresser.

5��
�	���
�	��
Vandstanden i Immervad Å er i 1920èrne sænket med op til 2 m. Dette har betydet en vældig
opdyrkning af tidligere mose- og hede arealer. Moserne er tidligere højmoser, hvor der helt op til
1960èrne har været foretaget tørvegravning. Nu er moserne genstand for tilgroning med krat.
Sønderjyllands amt har iværksat visse vandstandshævende foranstaltninger i Abkær og Stengel
moser.

Ved Immervad og Lille Immervad (tæt på Hjarup mose) har Hærvejen haft vadesteder og på de
højere liggende arealer findes en del gravhøje fra sten- og bronzealderen.

�	����
����
Friluftslivet og publikums adgang er knyttet til Hærvejens cykel-  og vandreruter.

��	��	��
�	
Hele området er et potentielt område for genskabelse af et større naturområde. Distriktet bør være
opmærksom på muligheden, herunder for magelæg/jordfordeling. Såfremt der ikke i en årrække
fremover er mulighed for dette kan det overvejes, om arealerne skal afhændes.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i mosen udgør 5,9 ha mose.

:���)�#� (MOS – 1,00 ha), :���)�#� (MOS – 0,80 ha), :���)�#7 (MOS – 0,60 ha), :���)�#�
(MOS – 0,80 ha), :���)�#� (MOS – 0,70 ha), :���)�#� (MOS – 0,50 ha), :���)��� (MOS – 0,50
ha), :���)��� (MOS – 1,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. I terrænet kan distriktets parceller ikke udskilles fra de øvrige mosearealer.
Mosen er under tilgroning med vedplanter, der er ganske høje. Uden om de skovagtige dele findes
åbne flader med kanaler.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, mose-bunke, smalbladet dunhammer, eng-rottehale, eng-rørhvene, knop-siv, lyse-siv,
næb-star, tagrør.
Tokimbladede: Angelik, djævelsbid, hindbær, klokkelyng, kragefod, almindelig mjødurt, lyng-snerre, kær-svovlrod,
kær-tidsel, tormentil.
Vedplanter: Dun-birk, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Pleje samordnes med ejerne af de omliggende områder, der udgør størstedelen af
mosen. Det langsigtede mål er at genskabe en højmose. Umiddelbare plejetiltag er
vandstandshævning og rydning.

5����������	
Ingen væsentlige ændringer i perioden.
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Jagtprøvebanen på 8,9 ha blev erhvervet i 1994 efter tidligere at have fungeret på lejebasis. Skyde-
banen er miljøgodkendt på forskellige vilkår, og der er opført et mindre hus til brug for
undervisning og jagtprøveafvikling. Der er anlagt vildtplantninger, vildtagre, retableret åbne
vandløb (8 i år 2000), samt foretaget naturpleje til forevisning for interesserede jægere.

4������
Området ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. I områdets østlige del ligger en
randmoræne som fortsætter ned mod nordøstspidsen af Lerskov Plantage. Området domineres af
smeltevandssand. I nordvest og sydøst findes moræneler samt i vest findes små forekomster af
morænesand og ferskvandsgytje.

Jagtprøvebanen ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 12. For
dette område er randmorænerne sydvest for Genner og ved Øster Løgum interessante.

�	�������	
Overdrev, vandløb og diger er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og 4.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 tildeles Jagtprøvebanen friluftsmæssig
værdi. Banen ligger på grænsen af kystnærhedszonen.

5��
�	���
�	��
Sten og jorddiger findes. Stævnede bøg på diger.

�	����
����
Interesserede kan låne/leje huset og benytte statens areal til kurser for jagt og natur.

��	��	��
�	
Der er i år 2000 gennemført frilægning af rørlagte vandløb.  Arealerne skal fortsat plejes, så den
naturmæssige værdi generelt øges yderligere  og samtidig på en måde, så området kan benyttes i
formidling og undervisning overfor jægere og andre naturinteresserede.

5����������	
Fortsat pleje af vildtplantninger, oprettede vandløb m.v.
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Arealet på 7,3 hektar ved Hjordkær by er et landbrugsareal på god bund, som er tilskødet Skov- og
Naturstyrelsen af Rødekro kommune. Arealets erhvervelse er medfinansieret af Sønderjyllands amt
som vederlag for skov, hvor fredskovspligten er ophævet i forbindelse med anlæg af cykelsti ved
Rise skov.

4������
Området ligger på den dødisprægede del af Tinglev Hedeslette vest for Hovedstilstandslinien.
Landskabet er næsten helt fladt, men gennem skovrejsningsområdet findes en lavning omtrent
orienteret øst-vest der deler området i en nordlig og en sydlig del. Lavningen er 1 til 2 meter lavere
end den omkringliggende flade.

Hjordkær ligger som nævnt på en hedeslette. Man kunne på den baggrund forvente, at jordartskortet
kun ville vise hedeslettesand og –grus. Jordartskortet for Hjordkær i sin helhed afslører imidlertid
moræneler, der vidner om at isen har været ude over hedesletten. Dødispræget ses på jordartskortet
ved tilstedeværelsen af lavninger med tørv og gytje. Disse er sikkert opstået i dødishuller. Det
ekstramarginale smeltevandsler er aflejret i lavninger mellem dødis med næsten stillestående vand.
I selve skovrejsningsområdet findes en plamage med ferskvandssand. Størrelsen er dog meget
overdrevet, hvad en senere og mere detaljeret jordbundskortlægning afslører. Jordbunds-
kortlægningen er beskrevet nedenfor.

Arealet blev jordbundskortlagt i 2001 som et led i planlægningen af skovrejsningen.
Jordbundskortlægningen afslører langt flere detaljer end jordartskortlægningen.
Den mest udbredte jordtype er siltjord. Silt er en kornstørrelse større end ler og mindre end sand.
Det defineres som partikler mellem 2µm og 63µm (0,002 og 0,63 mm). Siltjorden indeholder mere
end 30% silt, og det har den betydning, at jordtypen har meget stor vandholdende evne til glæde for
den nye skov. I den øst-vest orienterede lavning findes svær ler, og hvor lavningen er dybest findes
sand med grundvand inden for 1 meter under overfladen. De lerblandede sandjorder ligner
moræneaflejringer der overlejrer hedeslettesand.

En geologisk tolkning af disse observationer i det lille kortlægningsområde kunne være, at dødis har
ligget, hvor der nu findes lerblandet sandjord. Dødisen har inddæmmet en lille issø hvor ler, silt og
finsand er aflejret. Da dødisen smeltede bort, efterlod det en moræneaflejring af lerblandet sand.
Der er ingen særlige geologiske interesser i det lille område.

8�����"����������
I Regionplanen for Sønderjyllands amt 1997 – 2008 placeres Hjordkær skov i den vestligste del af
et særligt område med drikkevandsinteresser. Skoven ligger indenfor Hjordkær vandværks
interesseområde. Ved revisionen af skovrejsningsområderne i 2002, må det forventes, at området
vest Hjordkær prioriteres som et skovrejsningsområde.

5��
�	���
�	��
Haderslev Museum har oplyst, at der kan være arkæologiske interesser knyttet til lokaliteten, og en
rekognoscering vil blive foretaget til efteråret. Tilplantningsplanen for skoven vil om nødvendigt
blive justeret i forhold hertil.
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Der er i øjeblikket ingen særlig adgang fra boligkvartererne til arealet, men det indgår i den
igangværende planlægning. Hjordkær bys borgere har udtrykt stor interesse for anlægget af den nye
skov.

��	��	��
�	
Tilplantningsplanen er udformet på baggrund af jordbundskortlægningen. Der er tale om næringsrig
skovjord, der er velegnet til skovdrift. Derfor vil tilplantningen ske med løvtræ som hovedprincip
og kun med nåletræ som variation. Derudover vil der blive taget hensyn til nabohusene, så der i skel
ind mod boligområdet udlægges et bredt areal udelukkende med lave buske, f.eks. hassel og
blomstrende buske af typiske, danske arter.

Den foreløbige tilplantningsplan indebærer en stor variation i den nye skov.  Den deles op i 13
delområder.  6,1 hektar tilplantes, heraf 0,3 ha med en blanding af rødgran, douglasgran og lærk og
0,3 ha lærk til senere underplantning.  Resten vil være løvtræ og skovbryn med følgende
blandinger: bøg/lind, eg/ask, eg/ask/lind, eg/bøg/ægr og et lille område med ren birk.

Den foreløbige tilplantningsplan er endnu ikke indarbejdet i denne plans foryngelsesplan.

Et lavtliggende område på 0,4 ha centralt i skoven udlægges til åbent areal med vådområde i
midten. Der vil formentlig kunne etableres en sø på ca. 0,1 ha. Der udlægges 0,7 ha til
skovspor/stier, således at boligkvarteret mod nord får direkte stiadgang til skoven, ligesom der
etableres adgang fra syd. Ved indgangen mod syd laves en lille befæstet plads til en bilparkering,
men der er ikke planlagt nogen egentlig parkeringsplads.

Evt. yderligere publikumsfaciliteter vil kunne etableres i tilknytning til det åbne areal midt i skoven.

5����������	
Hele skoven agtes etableret umiddelbart i forlængelse af foryngelsesplanens godkendelse, dvs. i
årene 2002/2003. Allerede fra 2002 vil området være af interesse for lokalbefolkningen og der vil
blive en smuk løvskov på arealet inden planperiodens udgang.
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Vestermark på 120,2 ha og Hjelm skov på 50,1 ha – i alt 170,3 ha – har hørt under Brundlund slot,
og formodes således at have være bevokset med skov siden jernalderen. Der er mange stednavne i
skoven, som knytter sig til byens og slottets historie. Slottet drev bl.a. et meget stort landbrug
baseret på skovgræsning med kreaturer og svin på olden. Navnene Vestermark, Enemark, Kogang
og Sdr. Hesselmark bekræfter dette.

Skoven er en frodig løvskov med mange gamle store løvtræer. Før stormfaldet i 1999 stod flere
bevoksninger med de amerikanske træarter douglas, nobilis og thuja. I dag er der kun enkelte af
disse træer tilbage. På Saltbjerg findes en relativ stor frøavlsbevoksning af nordmanns gran. Flere
steder findes relativt store krat af kristtjørn. Krattene er fredede.

Distriktet har i slutningen af 90-erne tilkøbt et landbrugsareal mellem Vestermark og Hjelm skov
ved Bøgelund (afd. 287) hvilket har sammenknyttet de to skovdele yderligere.
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Skovridergården og distriktskontoret ligger på Vesterlund, ca. 250 m øst for Vestermark. Tillige
findes skovløberstedet Møllekær i afd. 276.

4�������������!�
Skovene ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund.

Vestermark ligger midt i et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. To ”øer” fremstår, i syd ved Salbjerg og Kogang og i nord ved Nørre Hesselmark,
der er omkranset af tunneldale. Hjelm ligger i en tunneldal i samme system som nævnt ovenfor.
Terrænet i den østligste del af skovene nærmest byen – og tæt på skovridergården Vesterlund – er
efter Aabenraa-forhold relativt fladt; mens den vestlige del – Saltbjerg udgøres at et dramatisk
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terræn, hvor tunneldalen opløses i erosionskløfter. Tøndervejen danner pas på det smalleste sted
mellem Saltbjerg og Sønderskov.

Vestermark domineres af moræneler som i syd og nordvest er afgrænset af ferskvandsler. I området
findes desuden smeltevandssand og –ler, ekstramarginalt smeltevandssand, ferskvandsgytje samt
issø-ler. Hjelm består overvejende af smeltevandssand. Desuden findes smeltevandsgrus,
ferskvandstørv og –gytje, samt moræneler.

Skovene ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 11, som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Den gennemsnitlige årsnedbør ligger på 1.010 mm.

�	�������	
Vandløb, sumpe, vandhuller og skovdiger er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og 4. Mod øst
grænser Hjelm op til et område, der er fredet ved Fredningsnævnets kendelse af 2. oktober 1979
(registreringsnummer 7003.000), der status quo-freder et kolonihaveområde med landskabelige og
kulturhistoriske værdier. Efter sigende er der tale om Danmarks ældste kolonihaver.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Vestermark prioriteret som et
naturområde med den østlige del beliggende i kystnærhedszonen og en biologisk korridor løbende
nord-syd i den vestlige del. Skoven er af særlig biologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi, del
af et område med særlige drikkevandsinteresser og grænser mod nord op til en regional cykelrute.

Hjelm er prioriteret som et naturområde og ligger inden for kystnærhedszonen. Hjelm er af særlig
landskabelig, geologisk og friluftsmæssig værdi samt af biologisk værdi.

Mod nord grænser skovene op til et VMPII-lavbundsareal og de er begge del af et område med
særlige drikkevandsinteresser samt del af et turistområde.

@�
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I Vestermark er udlagt 3,3 ha urørt skov mod vest og 2 områder med samlet 2,2 ha plukhugstdrift
mod nord. På det urørte areal, der først skulle ligge urørt fra år 2000, er al gran fjernet inden da og
løvtræerne er blevet tyndet med henblik på at øge variationen i alder og art af trævæksten samt
reducere det forstlige præg. Herefter er arealet overgået til naturlig tilgroning og endelig urørt
status.

I Hjelms vestende er udlagt 6,9 ha plukhugstskov på skrænterne omkring Hesselbæk. Det er
hovedsagelig gammel bøg med holme af lærk, thuja, douglas og eg. Disse holme blev dog stærkt
beskadiget af stormen den 3. dec. 1999.

��	�.���	����	
I Vestermark (i delområdet Saltbjerg) findes en godkendt frøavlsbevoksning DK-F690 af
nordmannsgran. Det drejer sig i alt om 7,6 ha i afd. 289, 291, 296 og 297.  Der har fra sidste halvdel
af 1990-erne et par gange været betydende frøhøst i frøavlsbevoksningerne.
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Der knytter sig en rig kulturhistorie til skovene. Stenalderfolkets gravhøje  ligger rundt i skoven.
Kongehøjen, der fortæller om Valdemar Sejr, Dannebrog og Estlandstogtet, er antagelig etableret i
1850èrne i forbindelse med den nationale genrejsning efter 3 årskrigen. En rekreativ sti og et anlæg
omkring Bodenshoffs kilde er antagelig fra samme tid.

Skovgræsningen bevidner om en gammel dyrkningsform, der begunstigede egen.

Hjelmhaverne og festpladsen i Hjelm skov stammer fra 1830´erne. Det bør også nævnes, at
Skyttelauget holder sine skydninger på skydebanen, der delvis ligger på distriktets jord (afd. 659k).

Det hører med, at her i Hjelm skov stod indtil 1984 Nordeuropas største ær. Stødet er bevaret.

�	����
����
Skovene benyttes særdeles meget, idet den nære beliggenhed til byen og stadion betyder, at her altid
træffes folk i skoven på alle tidpunkter af døgnet enten de løber og jogger, lufter hunde eller går tur.
Flere steder omsluttes skovene af Aabenraa by, men alle dele ligger så tæt på byen, at mange nemt
kan anvende dem. De anvendes ofte til orienteringsløb. Ligeledes anvendes de af mountainbikere,
dog endnu ikke i et alarmerende omfang. Skolerne anvender skovene i undervisningen, herunder i
forbindelse med friluftsarrangementer for alle elever op til efterårsferien.

Ved Kongehøjen er der indrettet bålsted og grillplads og på relevante steder er der opsat
information og vejskiltning. På den gamle festplads er indrettet skovlegeplads.

Stitursfolderen ”Skovene omkring Aabenraa” giver en mere detaljeret information om skoven og
dens rekreative muligheder.

4���	���������."��
�����$���
������������	��
	����/	���		3���������#����	�	������������������������������++)�	���������	�����
��������,������-�	����(������,�����  �

��	��	��
�	
Skovene er relativt hårdt ramt af stormen i 1999, specielt Hjelm skov. I alt er der planlagt eller
allerede gennemført tilplantninger eller naturlig tilgroning på ca. 10 ha stormfaldsarealer i de to
skove. Tilplantningerne er påbegyndt i 2001. Det er primært tidligere nåletræsbevoksningerne i de
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to skove, der kræver etablering af skov igen. Generelt erstattes nåletræet med bøg eller eg som
hovedtræart. Ask og fuglekirsebær indgår også.

I afd. 265a etableres dog douglas med indblanding af thuja og sitkagran på 1 ha. Lokaliteten er god
til disse træarter, hvor der i forvejen på naboarealer findes 74-årig douglas med højde på over 32
meter. I Hjelm skov plantes i afd. 655d 0,9 ha med thuja og douglasgran efter væltet thuja.

Skovdriften vil i hele området ske naturnært, dvs. primært ved plukhugst/diameterhugst evt.
suppleret med skærmstillinger og evt. enkelte små afdrifter. Der sker således selvforyngelse af ask
på over 7 ha og i afd. 272 og 275 planlægges en stor selvforyngelse af eg suppleret med bøge- og
aske-plantning på 7,4 ha.

Herudover kan nævnes, at der i Hjelm skov er udlagt 1,5 ha stormfaldsareal til naturlig tilgroning,
der både vil ske med løvtræ, lærk og thuja.

På det tilkøbte landbrugsareal er randarealerne udlagt til naturlig tilgroning og frahegnet den
centrale del, der påregnes at udvikle sig mod overdrev. Arealet plejes ved slåning og græsning.

Grøfteoprensningen sker stort set kun af hensyn til afledning af vand fra naboarealer eller for at
undgå oversvømmelse af veje eller gener for byen, der omslutter skoven flere steder.

Distriktet overvejer muligheden for at genoptage skovgræsning i en del af området – i første
omgang forsøgsvis.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skovene udgør 1,3 ha eng, 0,1 ha sø, 0,4 ha vandløb og 9,6 ha
askemose.

(Floraen omfatter i Hjelm ud over det nævnte bl.a. skov-svingel (ofte dominerende) og bredbladet klokke (hyppig).
Desuden bredbladet mangeløv, skov-padderok, tyndakset star, lund-fladstjerne, lund-fredløs, fruebær, .���	(��

	�������
 (høgeurt-art), bredbladet høgeurt, rank høgeurt, nælde-klokke, almindelig kohvede, småbladet milturt,
uldhåret ranunkel, spidsbladet steffensurt, kær-storkenæb, tandrod, forskelligbladet tidsel, liden vintergrøn, skov-vikke,
fjer-knopurt, kransbørste og stor pimpinelle.)

Ved :�����'� (BØG 1950) men uden for skovens nordvestlige skel
Umiddelbart uden for distriktets område findes et vandhul med bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®). Til den anden side er vandhullet afgrænset af en asfalteret vej.

:�����)� (ASK 1939 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Bynær askemose omgivet af løvskov. Træerne er gennemgående høje, men i
nordvest findes et lysåbent parti med åbent vand (markeret på skovkortet). Der er tilløb og afløb
gennem vandfyldte grøfter. Distriktet har opsat et skilt med tekst, der forbyder henkastning af
affald.
Området huser bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, firblad, kryb-hvene, gul iris, grenet pindsvineknop, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, eng-
kabbeleje, korsknap, løgkarse, almindelig milturt, vand-mynte, mælkebøtte, stor nælde, lav ranunkel, uldhåret ranunkel,
butbladet skræppe, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, ær.
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&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose med rødlistet art.

Ved :�����*� (EG 1947) men uden for skovens skel.
Umiddelbart uden for skoven findes ud for den sydlige dellitra et vandhul med bjergsalamander
(rødlistet som sjælden  ®). Til den anden side er vandhullet afgrænset af en mark.

:�����*7 (ASK 1939 – 0,7 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose tæt ved skovens vestlige skel omgivet af egeskov. Området er en
nordvestlig dellitra. Mod vest er der åbent vand og sumpede græsklædte partier mellem træerne.
Mod nordøst er der ret tørt.
����
�	A Karsporeplanter: Kær-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, kryb-hvene, gul iris, stor konval, rørgræs, lyse-siv, tudse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, humle, fladkravet kodriver,
korsknap, vild kørvel, almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, butbladet skræppe, sump-snerre,
sumpkarse, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, snebær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose.

:����'#� (ASK 1942 – 2,20 ha), :����'#��(EG 1942 – ca. 0,7 ha), :����'#7 (ASK 1920 – 0,70
ha), :����'�� (ASK 1951 – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. En skovvej går gennem området. I den østlige
del udgør området en mosaik mellem egeskov (dellitraer). Da denne egeskov ikke er naturligt
afgrænset fra askemosen, er den medtaget i det beskyttede område.
Afd. 261b er en blanding af ask og bøg.
I mosen findes dybe grøfter med rindende vand. Derudover er bunden ret tør. Ved en grøft findes
tyndakset gøgeurt.
De fugtige partier er små. Det fugtigste område findes mod sydøst. Her findes bjergsalamander
(rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, majblomst, lyse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, korsknap, vild kørvel, krybende læbeløs,
almindelig milturt, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke, almindelig syre, tandrod,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, elm, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, hunde-rose, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose med rødlistet art.

:����'���(ASK 1951), se afd. 260a.

:����')� (BØG 1960)
I det nordvestlige hjørne ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
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6"����	�	
	����

:����)�� (EG 1879)
I den nordvestlige del ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����)�� (ENG – 1,30 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Fugtig eng; afgrænset mod øst og syd af skov, mod nord og vest af enge
med andet ejerforhold. Mange steder står der vand under græsagtige planter. Langs grænserne mod
nord, vest og syd går grøfter.
Op mod skoven i øst står der enkelte træer. Vegetationen er ret artsfattig.
Engen er omgivet af dårligt vedligeholdt hegn og har ikke været afgræsset for nylig.
����
�	A�Enkimbladede: Grenet pindsvineknop, eng-rævehale, rørgræs, lyse-siv, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, stor fladstjerne, eng-kabbeleje, korsknap, krybende læbeløs, almindelig milturt,
mælkebøtte, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, butbladet skræppe, sump-snerre, almindelig syre,
ager-tidsel, horse-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Rød-el.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af fugtig eng. Græsning genoptages hvis muligt

:����)%� (ASK – 1,80 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig askemose med mange tætliggende vandfyldte grøfter.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, lund-faldstjerne, stor fladstjerne, hindbær, eng-
kabbeleje, korsknap, almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, lav ranunkel, sump-snerre, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hvidtjørn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af fugtig askemose.

:����)�� (EG 1879)
I den nordvestlige del ligger et vandhul, som er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

Ved :����*�� (BØG 1904) men uden for skoven
På nordsiden af Gl. Tøndervej ligger et vandhul i en grøft. I vandhullet er der bjergsalamander
(rødlistet som sjælden ®).



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

135

:����*�� (BØG 1907)
I den sydøstlige del ligger et vandhul, hvor en grøft krydser skovvejen i syd. Det er ikke vist på
skovkortet. I vandhullet er der bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Endvidere findes et
vandhul uden for skovens bryn ved litraens nodøstlige hjørne, hvori der også er bjergsalamander.

:����*$� (NGR 1970)
Ved nordsiden af skovvejen gennem litraen ligger et vandhul nær litraens sydvestlige grænse. Det
er ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����$�� (BØG 1960)
I det nordøstlige hjørne ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����''��(VLB – 0,10 ha), :����#�7 (VLB – 0,10 ha), (��������
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb som i hovedsagen løber ved den sydvestlige, sydlige og sydøstlige
del af Vestermark. To afsnit af åen har egen litra. Herudover løber åen også gennem dele af
Sønderskov og Hjelm.
Det meste af åen på distriktets område er naturligt slynget. I engen Hesseldam i Sønderskov er
forløbet lige. Længden i og ved Vestermark er 1600 m. Længden i og ved Hjelm er 900 m.
Længden i Sønderskov er 400 m. Forureningsgraden er II.
����
�	A Enkimbladede: Manna-sødgræs.
&3	A Fladorme: #�����	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, &�
���	.
Biller: Stor klobille.
Vårfluer: G�
��������	�,����(���(��
�	,����	
�����	,����	(�����	, %���(����
	���	�.
Tovingede: Dansemyg (bl.a. =������
��,������	
��	),�#�(�	���	,�����(������	, stankelben.
Bløddyr: 6������	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

:����)$� (VLB – 0,1 ha), :����*#7 (VLB – 0,1 ha), +���!�1
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i skovens vestlige del. Længden i og ved Vestermark er 700 m.
Vandløbet er beskrevet under Søst Skov.

Ved :���'�%� (PUB), :���'�'� (BØG 1929) men uden for skoven
Lige uden for skoven ligger et vandhul på grænsen mellem de to litraer. Der er bjergsalamander
(rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.

:���'�)� (ASK 1941 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet aflang askemose omgivet af bøgeskov, der kaster en del skygge. En del buskads. I syd
findes små partier med åbent vand og mod nord en vandfyldt rende med afløb mod nord.
����
�	A Enkimbladede: Lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, guldnælde, korsknap, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, krybende læbeløs,
almindelig milturt, stor nælde, lav ranunkel, sump-snerre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig hyld, vedbend, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
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>1���
����A Bevares som askemose.

:���'�)� (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Lille lavvandet, kunstig sø med to træbevoksede små øer. Omgivelserne er
løvskov. Søen har afløb mod nord under et spor til en forhenværende grusgrav.
Vandfladen er åben. På overfladen findes mange visne blade og andre planterester. Vandet er uklart.
Søen er beskygget af høje træer. Kantvegetationen er ringe udviklet.
I søen findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, stor konval, lav ranunkel, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, lund-fladstjerne, stor nælde, butbladet skræppe, skvalderkål.
Vedplanter: Rød-el, kristtorn, grå-pil, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lille skovsø med rødlistet art. Der lysnes langs med sydkanten.

:���'�*7 (ASK 1973 – 1,40 ha), :���'�*� (ASK 1955 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose i en sænkning. Mellem de to litraer går et tværgående spor.
Der er store partier med åbent vand. En gennemgående rende bærer præg af at være udgravet og
oprenset. Der er tilløb i nord. Der er afløb i sydøst ud af skoven.
Hvor vandet er stillestående, ses mange planterester på overfladen. Vandet er uklart. En stor del er
dækket af andemad.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, lyse-siv, vejbred-skeblad, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, krybende
læbeløs, almindelig milturt, mælkebøtte, vand-mynte, stor nælde, dag-pragtstjerne, lav ranunkel, skovkarse, tandrod,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hvid-el, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Muligheden for tilvejebringelse af mere søagtig karakter undersøges, f.eks. ved
oprettelse af en dæmning over den gennemgående rende helt mod øst med etablering af en “munk”.
Høje træer i vandet bør fjernes.

5����������	
Samlet medfører planlægningen, at 29,6 ha i de to skove skifter anvendelse/træart i den kommende
planperiode. Heraf er der 10 ha ødelagt stormfaldsareal, der forventes at blive til 1,8 ha bøg, 3,1 ha
eg, 3,2 ha ask, 1 ha douglasgran og 0,9 ha thuja. 0,8 ha douglas konverteres til bøg, evt. iblandet
selvsået douglasgran. 0,4 ha bøg selvforynges. Det samme gælder 5,7 ha ask (bl.a. afd. 274) og
ligeledes om muligt 7,4 ha eg (afd.272 og 275). Det skal tillige nævnes, at en lille areal på 0,3 ha
med Tsuga heterophylla i Hjelm skov ligeledes søges naturforynget.

Der søges etableret en sø ved opstemning i afd. 658.

De nuværende faciliteter for publikum søges fastholdt eller udbygget.

I den vestligste del af Vestermark, der er den mindst benyttede, undgås etablering af egentlige
publikumsanlæg.
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4���	��

Sønderskov  på 104,8 ha består af en nordvendt frodig løvskov stående på et kuperet og leret terræn
på Aabenraa tunneldalens sydside. Skoven har hørt til Brundlund slot og er vist som skov på Johs.
Meiers kort fra 1641. I og omkring skoven har Aabenraa by sin vandforsyning, og byen er
efterhånden vokset op til skovbrynet på skovens syd- og østside.

Skoven drives på grund af terrænet efter de naturnære principper med plukhugstdrift og naturlig
foryngelse.

Skovens areal er blevet forøget med tilkøb i 1998 af engarealet Hesseldam (afd. 304b) på 2,2 ha. I
afd. 343d findes en højdebeholder til Aabenraa vandforsyning.

4������
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. I den vestligste del af skoven løber en
tunneldal og i nordøst løber skoven langs randen til den større tunneldal som former Aabenraa
Fjord.  De er dele af et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter syd for
Rødekro.

Området domineres af moræneler. I grænsen mod vest findes ferskvandsler, ved Farversmølle fin-
des ferskvandstørv og desuden findes nogle små områder med ferskvandsgytje og smeltevandssand.

Sønderskov ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 11 som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

�	�������	
Vandløb og våde arealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Omkring skoven er der fine
jorddiger, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 4.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Sønderskov prioriteret som et
naturområde. Skoven er beliggende inden for kystnærhedszonen og er del af et område med særlige
drikkevandsinteresser. Sønderskov er mod vest af særlig biologisk værdi og mod øst af biologisk
værdi og i den centrale del er et parti af særlig geologisk værdi. Som helhed er skoven af særlig
landskabelig og friluftsmæssig værdi. Den er del af et turistområde.

5��
�	���
�	��
Her kan nævnes kilderne Hellig kilde og Hjortekilde, som begge er bassin kilder. I skovens centrale
del findes Von Bergens Eg, hvor skovrider Andreas von Bergen (skovrider i Aabenraa 1764-1795)
blev skudt af krybskytten Anders i 1795. Den gamle vandmølle Farversmølle ligger op til skoven
og får sit vand fra denne.

�	����
����
Sønderskov er bynær, stedvis med fine udsigter over by og fjord, og byens borgere benytter flittigt
Sønderskov til gåture og rekreation. Nær skoven ligger Sønderskov rideklub, hvorfra børnerytterne
ofte bruger skoven.
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Ved von Bergens Eg er indrettet grillplads og primitiv lejrplads, og ved skovens østlige indgang er
anlagt en parkerings og opholdsplads.

��	��	��
�	
Skoven indeholder betydelige træmæssige værdier, hvorfor den i driftsplanperioden vil få
vedproduktionsmæssig stor betydning.  Det skyldes primært, at der findes en stor mængde modne
løvtræbevoksninger – især bøg – med værdifulde kævler. Både i den østlige, den vestligste og den
central del vil der skulle følges op på grupper af selvforyngelse ved plukhugst/diameterhugst.

Ved alderen 110-115 år, der er almindelig for de arealer, der nu skal forynges, er bøgetræernes
højde ikke sjældent over 30-31 meter.

På grund af de vanskelige terrænforhold skal hugsten ske med stor påpasselighed og ved hyppig
anvendelse af spil for at undgå strukturskader på jordbunden.

�	������	�%����������������������������.������������	������	��
����������*����������������������������	��	��
���������������������
4����
��������������	�������������������������������������������'���7�%�����&��&������

I alt 53,4 ha er sat til foryngelse eller påbegyndt foryngelse i 15 års perioden, hvilket er en høj andel
af skoven.

13,7 hektar forynges på grund af stormen i 1999, der ramte Sønderskoven hårdt.  Her blev de fleste
nåletræbevoksninger ødelagt eller beskadiget og også en del løvtræarealer. Bl.a. afd. 319 var ramt i
betydeligt omfang.

Af de 13,7 ha ukultiverede arealer efter stormfaldet sker der tilplantning/tilgroning på følgende
måde (kun hovedtræarten nævnt):
Bøg  4,7 ha
Eg     4,1 ha
Ask   0,9 ha
Ær    0,5 ha
Nåletræ – douglasgran  3,5 ha
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Disse tilplantninger er i gang og afsluttes i løbet af 1 års tid.

Ovennævnte tal viser tydeligt, at nåletræandelen i skoven falder.  Det er imidlertid i god harmoni
med jordbundens frodighed, der kan give grobund for værdifuld løvskov.

Udover ovennævnte stormfaldsarealer, hvor bevoksningen hovedsagelig etableres ved plantning,
igangsættes naturforyngelse i mere end 37 ha bøg, hvoraf mere end 35 ha forventes at få bøg som
ny hovedtræart og 2 ha (afd. 316) forventes at få ær som hovedtræart. Et nuværende rødgranareal på
1,4 ha forynges til eg ved plantning (afd. 341a). Endelig vil 0,2 ha rødel (afd. 349b) blive forynget –
helst ved stævning i en isvinter.

Der er meget vand i skoven, og ved selv mindre foranstaltninger kan vådområderne blive
forstyrret/tage skade. Ca. 1 ha hidtidig skov af eg og ask karakteriseres i denne periode i stedet som
mose. Kirsebærkær i afd. 325 på 2,3 ha vil blive forsøgt gjort endnu mere ”våd”. Ellen kan forynges
ved stævning.

Der er ikke planlagt nye friluftsmæssige tiltag i området.

@�
�	"�� �"����	
Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 2,2 ha eng, 0,1 ha sø, 0,2 ha vandløb og 8,6 ha
moser – heraf 5,8 ha askemoser og 2,3 ha ellemoser.

:����#%� (ENG – 2,20 ha), (�������!2�:����#�� (BØG)
§ 3-beskyttet fersk eng. Eng omgivet af skov. Engen er hegnet og græsses af kvæg. Nær skoven i
øst findes enkelte unge træer.
Engen gennemstrømmes af Hesselbæk, som her har lige forløb. Åen er frahegnet, men i nord findes
en kreaturpassage over den.
Engen er ret tør i de centrale dele øst for åen. På et mindre område findes her nogle typiske
overdrevsplanter (mark-frytle, rødknæ, kornet stenbræk).
Engen rummer fugtige partier i den østlige del. Her findes desuden et vandhul i skovbrynet uden for
hegnet i skoven. Der er bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.
Engens naturindhold er i de senere år forbedret.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Mark-frytle, eng-rævehale, rørgræs (ved åen), lyse-siv.
Tokimbladede: Angelik (ved åen), bellis, stor fladstjerne, eng-kabbeleje, hvid kløver, korsknap, vild kørvel, almindelig
løvefod, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, rødknæ, skovkarse, kruset skræppe, kornet
stenbræk, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, lancet-vejbred, vorterod, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Rød-el.
&3	A Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A Vandhullet i skoven: 1 (rødlistet art). Engen: 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og forbedring af eng ved fortsat græsning. Bevaring af vandhul med
rødlistet art.

:����#$� (ASK 1938 – 1,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose med høje træer. Mosen ligger bynært.
Der er vandfyldte tilgroede grøfter, men ellers intet åbent vand.
Et skilt i 311a forbyder henkastning af haveaffald.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
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Enkimbladede: Mose-bunke, stor konval, liljekonval, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde, hvid hestehov, hindbær, kulsukker,
almindelig milturt, mælkebøtte, stor nælde, skvalderkål, vorterod.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A�2.
>1���
����A På sigt tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturlig henfald af grøft.

:�����$� (BØG 1899)
Ved Sønderhesselvej findes et vandhul, som er vist på skovkortet som en blå plet. Der er
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.

:�����#� (BØG 1897 – ca. 0,05 ha)
§ 3-beskyttet sø. Lille hesteskoformet kunstig sø i sænkning sydøst for krydset mellem
Sønderhesselvej og Von Bergens Vej. Søen er vist som en blå plet på skovkortet.
Søen er beskygget af høje bøge. Vandet er stillestående og helt dækket af andemad.
På bredderne er der rigelig forekomst af nælder. Botanisk set synes søen uinteressant.
I søen findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad.
Tokimbladede: Hvid anemone, lund-fladstjerne, hindbær, stor nælde, skovmærke, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Bøg, almindelig hyld.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø med rødlistet art

:������� (ASK 1938 – ca. 0,6 ha), :������� (ASK 1954 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. Den nordlige del af afd. 321a er en skrænt med
bøge. Denne del hører ikke med til det § 3-beskyttede område.
Træerne i mosen er høje med god indbyrdes afstand. Den centrale del er ret lysåben. I yderzonen
findes buskads.
Der er vandfyldte tilgroede grøfter.
Bundvegetationen er domineret af starer.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, krybende læbeløs,
almindelig milturt, stor nælde, eng-nellikerod, skovmærke, skovkarse, sumpkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A�3.
��� ������A 3.
>1���
����A På sigt tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturlig henfald af grøft.

:������� (EL 1950 – 2,30 ha), 5�	����	��	
§ 3-beskyttet mose. Skovklædt mose. Mod nord findes nåleskov. Mod øst og vest findes løvskov.
Træerne er høje og ret tætstående. Bunden er jævnt fugtig. Der er tilgroede vandfyldte grøfter.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, liljekonval, grenet pindsvineknop, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hvid hestehov, korsknap, almindelig
milturt, vand-mynte, mælkebøtte (vold ved grøft), stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, skvalderkål, sumpkarse,
tandrod, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, almindelig røn, slåen, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
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>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig ellesump ved at lukke den gennemgående grøft. Det skal
derudover konkret overvejes, hvorledes naturforholdene ved Kirsebærkæret kan forbedres.

:�����)��(EG 1827 – ca. 0,05 ha)
§ 3-beskyttet sø. Søen er vist som en blå plet på skovkortet i litraens nordlige udkant. Det drejer sig
om en lille sø med mange planter i overfladen. Den er omgivet af høje løvtræer og er temmelig
beskygget. I sydvest står Von Bergens Eg.
Vandet er klart. Der er svagt vandførende afløb mod syd.
Ved søen er der på sydsiden en primitiv lejrplads med borde, bænke, bålplads og grill.
Ved søkanten ved lejrpladsen står en bestand af vegetative store planter, der ikke synes at høre
naturligt hjemme i den danske flora. Det har i forbindelse med gennemgangen ikke været muligt at
artsbestemme dem. I vandet findes ret mange bukkeblad, krebseklo og vandrøllike.
Bjergsalamander er på rødlisten som sjælden (X).
����
�	A Enkimbladede: Bredbladet dunhammer, gul iris, krebseklo, lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Brombær, bukkeblad, hindbær, kragefod, krybende læbeløs, stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel,
stinkende storkenæb, vandrøllike.
Vedplanter: Bøg, stilk-eg, grå-pil, ær.
Dyr: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af skovsø med interessante arter. Ved fjernelse af en del af egene i 327b
forsøges genskabt mere naturlige vandstandsforhold i det fugtige område. Spreder de ikke-
hjemmehørende planter sig i større stil fjernes de.

:�����*� (ASK 1897 – ca. 0,4 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose bestående af fugtig dalbund omkring en bæk omgivet af løvskov.
Området er en østlig dellitra.
Træerne er høje og skyggende. Der forefindes en underskov af tætte unge træer.
Der er okker i bækken.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, korsknap, almindelig milturt, vand-mynte, stor
nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, almindelig syre, tandrod,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, kristtorn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af lysåben fugtig mose ved nænsom udtynding og hævning af
vandstand ved naturlig henfald af grøfter.

:������� (MOS – 0,10 ha), :������7 (ASK 1942 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig mose i bunden af en dal omgivet af løvskov. I bunden løber Farvers-
mølle Bæk til Farversmølles dam, som har andet ejerforhold.
Træerne er høje og skyggende. Der er en del buskads.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, lund-fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, almindelig milturt, vand-
mynte, mælkebøtte, stor nælde, lav ranunkel, skovmærke, skvalderkål, sumpkarse, almindelig syre, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af smuk ådal.
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:�����)� (ASK 1973 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov i fugtig sænkning. Træerne er ret unge og slanke. Der er vandfyldte
grøfter; ellers intet frit vand.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, korsknap, kulsukker, stor nælde, bidende
ranunkel, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, almindelig hyld, solbær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A På sigt tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturlig henfald af grøft.

:�����*� (ASK 1965 – 0,7 ha), :�����$� (ASK 1958 – 0,7 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov med nogle væld på kuperet skrånende terræn. Bunden er
gennemgående ret tør. Træerne er høje og slanke.
����
�	A Karsporeplanter: Smalbladet mangeløv, skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, korsknap, guldnælde, stor nælde, skovkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose.

:����%�7 (ASK 1966 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose i sænkning med skrånende bund. Ved det sydvestlige hjørne findes
en vandbeholder og trykforøgerstation tilhørende Åbenrås vandforsyning.
Mosens træer er høje. Bunden er fugtig. Der er grøfter med rindende vand.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok, elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad.
Tokimbladede: Angelik, brombær, stor fladstjerne, hvid hestehov, korsknap, løgkarse, almindelig milturt, mælkebøtte,
stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, grå-pil, solbær, vedbend, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Askemose, som om muligt gøres mere fugtig ved naturlig henfald af grøfter. Hvad der
kan opnås er måske ikke meget, da sænkningen skråner en del.

:����%���(BØG 1971)
I den østlige del nær afdelingspæl 131 ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. Der er
bjergsalamander i vandhullet (rødlistet som sjælden ®).

:����%)��(BØG 1897)
I den nordlige del findes en slugt med et vandløb vest for Østvejen. Hvor vandløbet går under Von
Bergens Vej i nord ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. Der er bjergsalamander i
vandhullet (rødlistet som sjælden ®).

:����%$��(EL 1885)
Mose, som er for lille til § 3-beskyttelse. Der er små partier med sort vand. Der er bjergsalamander i
vandet (rødlistet som sjælden ®).
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:����%$7 (BØG 1997 – ca. 0,3 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose i tætbevokset dal. Området har tidligere været en dellitra med koden EL,
men er nu litreret sammen med den omgivende skov. I bunden af dalen er der fugt og
gennemløbende grøfter. Et lille vandhul er dannet ved opstemning i den nedre, østlige del af dalen.
Vandhullet har en åben vandflade med mange visne blade og andre planterester. Der er
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, grenet pindsvineknop, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone. Brombær, guldnælde, korsknap, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovmærke,
sumpkarse, tandrod, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, kristtorn, grå-pil, solbær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af mere fugtig mose ved naturlig henfald af grøfter, f.eks. opstrøms
det nuværende vandhul.

:����#�� (VLB – 0,10 ha), :����#%� (VLB – 0,10 ha),  (��������
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i skovens vestlige del. Længden i skoven er 400 m. Vandløbet er
beskrevet under Vestermark.

��	��	�!.��������
§ 3-beskyttet vandløb. Bæk med udspring i afd. 319 og som i en slugt løber til Farversmølles dam.
Omgivelserne er tæt bevoksede. Længden i skoven er 1.000 m. Bredden er 1,2 m. Dybden er 10 cm.
Bunden er fast og består af sten og sand. Vandet er lidt uklart. Forureningsgraden er II-III.
&3	A Ledorme: Børsteorme: �����(��	�. Igler: 5�������	,�:����������	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Døgnfluer: 6	����.
Slørvinger: &�
���	.
Vårfluer: .�������(��, G�
��������	�.
Tovingede: Dansemyg (bl.a. =������
��), #�(�	���	,�kvægmyg, stankelben.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er ikke opfyldt.

5����������	
Skoven har et værdifuldt produktionspotentiale, der bør udnyttes skånsomt. Det vil ske i en
plukhugstagtig form med måldiameter og med ret hyppige, men relativt små indgreb. Ca. halvdelen
af skoven vil ved periodens slutning være under foryngelse primært ved selvsåning.

Derudover er skoven egnet til at understøtte de friluftsaktiviteter, der finder sted i alle skovene  ved
byen. Bålsted og primitiv lejrplads ved von Bergens Eg understøttes.
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'�#���9	�"�+���2�+�����	��#%2�5�	
��	�'

4���	��

Sydvest for Aabenraa ligger Årup Skov, en frodig, varieret løvskov på 285,4 ha. Med mange gamle
træer og bevoksninger. Størstedelen ligger på et relativt fladt moræneplateau, der afvandes mod vest
til vadehavet. Mod nord og øst afgrænses skoven af de meget stejle skrænter på Aabenraa
tunneldalens sydside.

Årup Skov har en anden historie, og har haft et andet tilhørsforhold, end de øvrige skove omkring
Aabenraa. Størstedelen af skoven er plantet i 16- 1700-tallet, efter at landsbyen Årup blev nedlagt
og herregården Årupgård oprettet. Årupgård og Årup Skov tilhørte hertugen af Augustenborg indtil
dennes landsforvisning i 1850. Herefter kom den til kronen. De slesvigske skovdistrikter blev
oprettet i 1859.

Skovens flora er domineret af muldbundsarter. Stor frytle er almindelig.

Naturskolen Skovlyst blev etableret i 1999 med udgangspunkt i det tidligere skovløbersted. I
skoven findes foruden naturskolen et skovfogedsted Aaruphus i den østlige del.

4�������������!�
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. I den østlige del ligger den store
tunneldal som former Aabenraa Fjord. Den er en del af et helt system af tunneldale som begynder
rundt om Aabenraa og slutter syd for Rødekro.

Området domineres af moræneler. Langs vandløbene som omgiver skoven findes ferskvandssand
og –ler. Desuden findes områder med ferskvandstørv og –gytje, morænegrus, smeltevandssand samt
en lille forekomst af smeltevandsgrus ved den vestlige grænse.

Årup Skov ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 11, som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Årsnedbøren er på ca. 1.010 mm.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Årup Skov prioriteret som et
naturområde. I den centrale del af skoven går en biologisk korridor fra øst til vest. Plantagen er af
særlig friluftsmæssig og landskabelig værdi samt af biologisk værdi. Skoven er beliggende indenfor
kystnærhedszonen og ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt i et turistområde.

5��
�	���
�	��
På diget i afd. 388a findes et antal gamle markante avnbøge, som antagelig stammer fra skovens
plantning først i 1700 tallet.

@�
�	������
	�
�����
I skovens østende er udlagt 0,3 ha urørt skov og 1,6 ha plukhugstskov. To bevoksninger med
henholdsvis 260-årig eg (del af afd. 396 a) og 175-årig bøg (afd.425 e, 0,30 ha) er urørte fra 1994,
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medens to andre bevoksninger med 175-årig bøg drives ved plukhugst (afd. 427 a på 1,3 ha ved
Dragebænken og 420 d på 0,3 ha). Egene kan evt. være brudgomskobler.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som moderat anvendt (30-100 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse. Undersøgelsen er ikke afgrænset alene til Årup skov, hvilket
den formentlig heller ikke var i 1980. Undersøgelsesområdet omfatter efter de foreløbige tal også
Sønderskoven og Hjelm skov. Resultaterne klassificerer fortsat området som moderat anvendt.
Dette kan undre, men dækker dog over noget nær en fordobling af besøgstallet pr. hektar siden
1980.  Årligt skønnes der i den seneste undersøgelse et samlet årligt antal besøgstimer på 36.000.
Distriktet finder tallene underestimeret, jfr. også beskrivelsen i afsnit 5.9.

Skoven ligger bynært og skovens veje og stier benyttes meget af Aabenraa befolkningen til
vandreture. Der er en grillplads i afd. 410 i skovens sydside, der ofte benyttes.

Distriktet har i de senere år i højere grad brugt Aarup skov til ekskursioner og offentlige ture. Dette
sammen med etableringen af naturskolen har efter distriktets skøn medført en betydelig forøget
besøgsaktivitet i skoven. Den nye vandretursfolder for ”skovene omkring Aabenraa” inddrager også
skoven. Derfor vil Årup skov forventes at få et betydeligt højere besøgstal i perioden fra  år 2000 og
fremefter.

Fiskeriet i Karpedam er frit.
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Årup skov er uanset stormen en ret vedmasserig skov, der har stor betydning for distriktets drift.
Skoven blev relativt hårdt ramt af stormfaldet i 1999 for så vidt angår nåletræet. Dette har medført,
at der indgår 23,5 hektar utilplantet areal ved indgangen til planperioden.  De har helt overvejende
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været bevokset med nåletræ, især rødgran. 17 ha vil blive tilplantet med løvtræ, 3 ha udlægges til
naturlig tilgroning med især løvtræ. 1,2 ha udlægges til eng og knap 4 ha tilplantes med nåletræ.

På stormfaldsarealerne er procentfordelingen i genkultiveringen således:
30 %  bøg,
21 %  eg
6 %    ask,
10 %  rødel
4 %    sitkagran
6 %    douglasgran
5 %    thuja
12 %  naturforyngelse med løvtræ ved naturlig tilgroning
5 %    eng

Det skal understreges, at ingen bevoksninger etableres som renbestand. I alle tilfælde er der
beskrevet indblandingstræarter med henblik på varig indblanding – f.eks. bøg/ask/fuglekirsebær,
Bøg/fuglekirsebær/lærk, Eg/bøg/lind, ask/eg, el/birk, sitkagran/lærk, douglasgran/thuja/sitkagran,
thuja/cypres/ædelgran. Skovbilledet vil derfor blive langt mere varieret end hovedtræartsvalget
antyder. Indblandingerne vil ske som holme, rækkevis eller i  bælter, alt efter stedets karakter.

Foryngelsesplanen rummer i øvrigt selvforyngelse af 20,5 ha bøg, især beliggende i skovens
vestside mod den privatejede Årslev skov og mod sydøst. Yderligere 1,1 ha rødgran konverteres til
bøg, bl.a. ved Dragebænken.

Der genetableres eg på 4,3 hektar. Det drejer sig om afd. 359b og 405a hhv. fra 1867 og 1857. Dette
vil ske med meget øje for naturhensynene og ved bevarelse af et antal karakteristiske træer begge
steder.

1.7 ha eg vil blive konverteret til ask og 2,9 ha ask selvforynges (flere steder rundt i skoven).

0,9 ha rødgran forynges med douglasgran og 1,3 ha med thuja.

Ved gentilplantningen efter stormen genskabes der eng i en del af afd. 362, ligesom der etableres
elle/birkeskov.

Egebevoksning på 0,5 ha i afd. 379c fra 1847 overholdes af natur- og friluftsmæssige hensyn.

Det overvejes at indføre skovgræsning i området afd. 387 og 385.

Karpedammen i afd. 412 er i 1996 blevet oprenset (og tømt for karper) og siden i 2001 yderligere
forbedret, idet tilløbet – der også indeholder drænvand fra nabomarkerne – er blevet forsinket ved
etablering af et bassin vest for den hidtidige Karpedam.

Ved Dragebænken søges sikret en permanent udsigtskile over Aabenraa og fjorden.

@�
�	"�� �"����	
Årup Skov ligger tæt på bjergsalamanders nordlige kerneområde i Årslev Skov (andet ejerforhold)
lidt længere mod vest. Skovene er til dels adskilt af marker, som salamanderen har svært ved at
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passere. Ikke desto mindre findes bjergsalamander også i Årup Skov. Bjergsalamander er rødlistet
som sjælden ®.

Hvad angår vandløbene i :��� ��% og ��� skal de naturlige vandløbsforhold genskabes og de
rørlagte løb åbnes.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 7 ha eng, 0,6 ha sø, 1,2 ha vandløb og 20,3 ha
moser – heraf 18,7 ha askemoser og 1,5 ha ellemoser

:������7 (ASK 1969 – 0,50 ha), :����$%� (ASK 1980 – 1,30 ha), :����$%� (ASK 1959 – 0,80
ha), :����$%7 (EL 1946 0,40 ha), +��� �	���	
§ 3-beskyttet mose. Træklædt mose på og neden for en skrænt ved skovens nordlige bryn. En
mindre del af området strækker sig op gennem løvskov på skrænten.
I skellet i nord løber Skelbæk med marker på den anden side. Der er opsat hegn langs bækken.
Mosen er overvejende askeskov, men i vest findes en mindre elleskov. Mosens træer er unge og ret
tætstående.
Bunden er ret tør, men der er vandfyldte grøfter. Mellem askedelen og elledelen kommer en bæk
sydfra og løber til Skelbæk. Bækken sydfra er i mosen omgivet af lave, men ret stejle, træklædte
brinker.
Under askene er vegetationen især græsser, anemone og vorterod.
I elleskoven i vest er der et kraftigt indslag af starer. Dette område er kendt som en lokalitet med
gøgeurter.
Oppe på skrænten i den sydlige del findes et vandhul, som på skovkortet er vist med fugtsignatur.
Her findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde, hvid hestehov, hindbær,
korsknap, løgkarse, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, tandrod, horse-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Ask, benved, bøg, rød-el, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, hunde-rose, ær.
&3	A Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askeskov og elleskov med gøgeurter og rødlistet art.

:�����%� (ASK 1977 – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose hovedsageligt omgivet af nåleskov (med vindfælder). Mosen
rummer mange unge hasselbuske. Der er en fugtig grøft, men intet frit vand.
Af gøgeurter findes ægbladet fliglæbe.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, ægbladet fliglæbe, majblomst, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovmærke, skov-
/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig gedeblad, hassel, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig lysåben askemose ved naturligt henfald af grøfter og
nænsom udtynding.

:������� (EL 1951 – 0,7 ha)
§ 3-beskyttet mose – nærmest sø i den nordlige dellitra med afløb under vejen. I søen findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Ellers fugtig elleskov. Træerne er høje.
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Mod øst findes et vandhul. Der er en grøft med rindende vand.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, kær-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, filtet burre, stor fladstjerne, guldnælde, hvid hestehov, hindbær, korsknap, vand-mynte,
eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, tandrod, skov-/krat-viol,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, hassel, almindelig hvidtjørn, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevarelse af ellesump og mod nordvest lille sø med rødlistet art. Stævnes med jævne
mellemrum.

:�����)� (ASK 1958 – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose hovedsageligt omgivet af løvskov. Træerne er ret høje. Bunden er ret
tør. Der er vandfyldte grøfter.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok, elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, korsknap, krybende læbeløs,
mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, stinkende storkenæb, almindelig syre, tandrod,
horse-tidsel, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����'#7 (ASK 1974 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. Træerne er unge. Bunden er ret tør, men der er
en vandfyldt grøft.
Bunden er dækket af starer. Af gøgeurter forekommer tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Tyndakset gøgeurt, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, hindbær, vild kørvel, eng-nellikerod, stor nælde, bidende
ranunkel, lav ranunkel, skovmærke, skvalderkål, sump-snerre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����')� (BØG 1912)
Ved en grøft i den sydvestlige del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet
findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����')� (BØG 1990)
I den østligste del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����'$� (ASK 1952 – 0,60 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose, som mod nord og vest er omgivet af løvskov, mod øst og syd af
nåleskov. Mod øst findes et ukultiveret område, som er tidligere granskov.
Træerne er ret høje med en tæt underskov af høje hasselbuske. Bunden er ret tør og rummer mange
liljekonvaller og andre blomster. Af gøgeurter findes tyndakset gøgeurt og ægbladet fliglæbe.
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����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt, stor konval, liljekonval, skov-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, filtet burre, stor fladstjerne, hindbær, vild kørvel, mælkebøtte, stor
nælde, bidende ranunkel, skovmærke, tandrod, skov/krat-viol.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose med mange blomster. Af hensyn til blomsterne bør der ikke
foretages indgreb.

:����)�7 (ASK 1937 – 0,20 ha), :����)�� (ASK 1962 – 2,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov med høje slanke træer og tæt buskads. Bunden er ret tør, men med
grøfter med mudder og lidt vand. Bundvegetationen synes forholdsvis artsfattig. Den består især af
anemoner og vorterod.
����
�	A Karsporeplanter: Skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, liljekonval, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, stor fladstjerne, guldnælde, korsknap, bidende ranunkel, skovmærke, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter. Eventuelt
foretages nænsom udtynding ved grøfterne.

:����*�� (BØG 1907)
Ved en grøft i den sydlige del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����*%� (ASK 1941 – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. Området rummer tæt buskads og høje træer.
Bunden er ret tør, men der er vandfyldte grøfter. Mod øst findes et vandhul, hvor der er
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, stor konval, liljekonval, majblomst, lyse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, filtet burre, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, korsknap,
vand-mynte, eng-nellikerod, stor nælde,bidende ranunkel, skovmærke, tandrod, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, hassel, almindelig gedeblad, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, solbær, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig lysåben askemose ved naturligt henfald af grøfter og
udtynding.

:����*)� (ENG – 1,90 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Uhegnet eng omgivet af løvskov. Mod øst ligger en mark med andet
ejerforhold.
På engen findes kun enkelte vedplanter, især tæt ved skoven.
Engen er delt af en øst/vest-gennemgående lige grøft (Bønderkobbelbæk) med strømmende, ret dybt
vand. Fra nord kommer en bæk fra skoven og løber til den øst/vest-gående grøft.
Der findes forholdsvis megen løgkarse og mange nælder. Disse arter er nitrat-tolerante, og deres
forekomst tyder på tidligere gødskning. Syd for grøften er engen artsfattig.
Mange af arterne på artslisten er knyttet til grøfterne.
����
�	A� Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, gul iris, eng-rævehale, lyse-siv, kær-star, tagrør.
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Tokimbladede: Angelik, filtet burre, stor fladstjerne, hvid hestehov, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, vild kørvel,
krybende læbeløs, løgkarse, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, gåse-potentil, bidende ranunkel, lav
ranunkel, almindelig røllike, skovkarse, butbladet skræppe, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, hunde-rose, slåen, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af skoveng. Såfremt muligheden viser sig, skal arealet græsses.

:����*$� (ASK 1961 – ca. 0,8 ha)
§ 3-beskyttet mose. Nordlig dellitra. Askemose hovedsageligt omgivet af løvskov. Træerne er høje.
Der er grøfter med vand. Mod øst er der ret fugtigt.
����
�	A Karsporeplanter: Skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, manna-sødgræs, kær-star, skov-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, hindbær, korsknap, vild kørvel, vand-mynte, mælkebøtte, eng-
nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, skovsyre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, slåen, solbær, ær.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����$�� (ASK 1942 – 2,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askeskov omgivet til dels af løvskov, til dels ukultiveret område (tidligere
nåleskov). Mosens træer er ret høje. Forholdene er noget lysåbne i den centrale del. Bunden er ret
tør, men med vandfyldte grøfter.
Af gøgeurter forekommer ægbladet fliglæbe.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, ægbladet fliglæbe, stor konval, gul iris, grenet pindsvineknop, rørgræs,
lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, hindbær, korsknap, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, skovmærke, tandrod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����$�� (ASK 1945 – 1,1 ha)
§ 3-beskyttet mose. Nordlig dellitra. Smuk askemose med høje træer og hasselbuske overvejende
omgivet af løvskov; i nord findes granskov. Træerne er ret høje. Der er pænt udsyn mellem
vedplanterne. Bunden er dækket af græsagtige planter; der er kun få ranker og nælder. Bunden er ret
tør. Der er frit vand i grøfter.
Af gøgeurter findes tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, liljekonval, lyse-siv, manna-sødgræs, kær-star, skov-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, korsknap, krybende læbeløs, løgkarse, mælkebøtte,
eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovmærke, sumpkarse, almindelig syre, tandrod, skov-/krat-viol,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:����$'� (ASK 1940 – 0,70 ha)
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§ 3-beskyttet mose. Askemose langs en vandfyldt grøft. Der er høje træer og ret tæt buskads.
Bunden er fugtig.
Af gøgeurter forekommer tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, kryb-hvene, gul iris, stor konval, liljekonval, lyse-siv, skov-
star, manna-sødgræs, vandpest.
Tokimbladede: Hvid anemone, almindelig bingelurt, brombær, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, guldnælde, korsknap,
vild kørvel, løgkarse, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, spids-løn, solbær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved sløjfning af grøft.

:����$)� (EG 1887)
I den centrale del findes et vandhul, som er ikke vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����$*� (EG 1882)2�&�!!��
§ 3-beskyttet sø, der på skovkortet er vist som en blå ring. Søens størrelse er tæt på den nedre
grænse for § 3-beskyttelse (0,01 ha). Det drejer sig om en lille firkantet kunstig sø i et hjørne
mellem Nyværkvejen og et spor mod nord (sporet er ikke vist på skovkortet).
Søen er temmelig beskygget. Den er totalt dækket af andemad.
I søen findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
I søen findes en lille ø med et andehus.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, lyse-siv (øen), manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, knoldet brunrod, stor fladstjerne, hindbær, mælkebøtte, stor nælde, eng-
nellikerod, lav ranunkel, singrøn, butbladet skræppe, sump-snerre, tandrod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hunde-rose.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Forekomst af rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille dam med rødlistet art.

:���%#�� (ASK 1940 – 0,90 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose med høje træer og buskads. I vest krydset af skovvej. Bunden er ret
tør. Mod syd findes nogle enkelte vandfyldte grøfter.
Antallet af arter er ganske stort, bl.a. findes gøgeurterne ægbladet fliglæbe og tyndakset gøgeurt.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt, gul iris, stor konval, liljekonval,
lyse-siv (grøft i syd), kær-star, skov-star, tagrør (grøft i syd).
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, knoldet brunrod, filtet burre, guldnælde, hvid
hestehov, hindbær, humle, korsknap, løgkarse, vand-mynte (grøft i syd), mælkebøtte, eng-nellikerod, bidende ranunkel,
lav ranunkel, skovkarse, tandrod, skov-/krat-viol, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevares som askemose.

:���%#'� (UKU)
I den østligste del ved enden af Årup Jagtvej findes et vandhul, som er vist på skovkortet ved en
punkteret ring. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
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:���%#�� (RGR 1997), 4�		�����	
Ved en grøft i den østligste del findes et vandhul, som er vist på skovkortet ved fugtsignatur. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%#$� (ASK 1942 – 3,40 ha), ;�	����
§ 3-beskyttet askemose hovedsageligt omgivet af nåleskov (med stormfald). Mod syd ligger mark
med andet ejerforhold. Den sydlige del krydses af en skovvej. Mosen er tæt bevokset med høje ask
og andre vedplanter. Der er forholdsvis lysåbent i de centrale dele. Bunden er ret tør, men noget
fugtig i de centrale dele. Der er grøfter, hvoraf de større rummer vand og mudder. Grøfterne er
ophav til Bønderkobbelbæk.
Af gøgeurter forekommer ægbladet fliglæbe og tyndakset gøgeurt. Enkelte tyndakset gøgeurt er
lyserøde. I den vestlige del syd for skovvejen tæt ligger et vandhul tæt ved skovens bryn. Der er
bjergsalamander i vandhullet (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok, skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, firblad, ægbladet fliglæbe, enblomstret flitteraks, tyndakset gøgeurt, gul iris, stor konval,
liljekonval, lyse-siv, kær-star, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, filtet burre, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær,
korsknap, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel,
skovmærke, sump-snerre, sumpkarse, vorterod, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig gedeblad, rød-gran, hassel, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld,
slåen, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af stor askemose.
:���%�#� (PUB)
Lige nordvest for rastepladsen findes et vandhul, som er vist på skovkortet som en punkteret ring. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%��� (BØG 1938)
I den sydvestlige del findes et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet findes
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%��� (SØ – 0,60 ha) – 5�	"���!
§ 3-beskyttet sø. Kunstig sø i en dal nær skovens sydlige bryn. Søen er opstemmet i øst ved en
dæmning over dalen. Gennem søen passerer en bæk, som har tilløb til søen i et sumpet område ved
den vestlige del. I dæmningen er der afløb ved et stigbord.
Vandet er uklart med algeplamager og udvikler sig i sommerens løb til en algesuppe. Søen
modtager udsivende vand fra marker i syd uden for skoven, men drænene er afbrudt for at lade
jorden rense vandet inden det når dammen�
Der er to øer med faskiner. På øerne er der træer og buske (pile).
Langs søens bredder findes en veludviklet kantvegetation, især af dunhammere.
Der er bjergsalamander i søen (rødlistet som sjælden ®).
Karpedammen er i 1996 blevet oprenset (og tømt for karper) og siden i 2001 yderligere forbedret,
idet tilløbet – der også indeholder drænvand fra nabomarkerne – er blevet forsinket ved etablering
af et bassin vest for den hidtidige Karpedam. Fiskeriet i Karpedam er frit.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, gul iris, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs.
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Tokimbladede: Angelik, brombær, lodden dueurt, stor fladstjerne, guldnælde, vild kørvel, krybende læbeløs,
mælkebøtte, bitterøs natskygge, stor nælde, vand-pileurt, kær-ranunkel, butbladet skræppe, kruset skræppe, sumpkarse,
ager-tidsel, skov-/krat-viol.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, rød-el, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, almindelig røn, slåen,
solbær, ær.
&3	A Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Forekomst af rødlistet art.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af en sø i en dal.

�	����	

�����������������
�������������9������������<���������������������������������	������?����������	��������
������������	��������  ����'������	���%����

:���%�'� (ASK 1944 – ca. 1 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose hovedsageligt omgivet af løvskov. En tør firkantet del af litraen i syd
samt smalle partier, der i vest strækker sig ind i den omgivende skov, anses ikke for § 3-beskyttede.
Mosen rummer høje træer, men er ret lysåben. Den er noget fugtig med tilgroede fugtige grøfter.
Af gøgeurter forekommer tyndakset gøgeurt.
����
�	A Karsporeplanter: Skov-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, gul iris, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, eng-kabbeleje, korsknap, vild kørvel, stor
nælde, skovkarse, skovmærke, sumpkarse, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, slåen, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af fugtig askemose ved naturligt henfald af grøfter.

:���%�#� (ASK 1942)
I den sydlige del tæt ved Skelbæk findes et vandhul, som er vist på skovkortet som fugtsignatur. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%��� (EG 1964)
Sydligt i den nordlige dellitra (tæt ved højspændingsledningerne) findes et vandhul, som er ikke vist
på skovkortet. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
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���%��� (EL 1954 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Elleskov på skrænt under højspændingsledninger. Forholdene er ret lysåbne.
Der er fugtige væld, men intet frit vand.
Bunden er ret ufremkommelig på grund af brombær og nælder. Der er mange starer. Desuden er der
indslag af ruderatplanter.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, kær-star.
Tokimbladede: Angelik, brombær, knoldet brunrod, døvnælde, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, korsknap, løgkarse,
mælkebøtte, stor nælde, sump-snerre, sumpkarse, almindelig svinemælk, vorterod.
Vedplanter: Bøg, rød-el, almindelig hyld, solbær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af elleskov på fugtig skrænt. Stævnes med mellemrum.

:���%�$� (DGR 1994)
I den nordøstlige del tæt ved Nedervejen findes et vandhul, som er ikke vist på skovkortet. I
vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:���%�#� (ENG – 2,60 ha), :���%��� (ENG – 2,50 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Tidligere kultureng hvor græsning og dyrkning nu er ophørt. Ved det
nordlige hegn løber Skelbæk. Mod øst går engen over i en græsmark. Hen over engen går
højspændingsledninger.
Engen er uden store vedplanter.
Der er fugtige partier. Langs grænsen mellem de to litraer løber en lille bæk i græsset fra skoven til
en brønd midt på engen.
Engen er ret artsfattig, og de fleste arter er trivielle.
Helt i det vestlige hjørne findes et vandhul med bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
Engen er hegnet sammen med marken i øst.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Kryb-hvene, grenet pindsvineknop, enårig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, kær-star.
Tokimbladede: Bellis, hvid kløver, korsknap, krybende læbeløs, vand-mynte, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde,
bidende ranunkel, lav ranunkel, rødknæ, skovkarse, butbladet skræppe, kruset skræppe, sumpkarse, ager-tidsel.
Vedplanter: Ær.
&3	A�Padder: Bjergsalamander.
@�
�	��	��A Vandhullet i vest: 1. Resten: 3.
��� ������A 2.
>1���
����A�Bevarelse af eng, der fortsat plejes med mulighed for forbedring af naturindholdet.
Det undersøges om brønden kan sløjfes.

:���%��� (BØG 1956)
I den sydlige del findes et vandhul, som er vist på skovkortet med fugtsignatur. Området har på
tidligere skovkort været markeret som birkeskov. I vandhullet findes bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®).

:���%�*7 (ASK 1965 – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose i bunden af dal med slynget å i bunden. Træerne er høje, og der er
sine steder tæt buskads. Der er nogle lysåbne partier.
Bunden er fugtig. Vegetationen synes ret monoton med få dominerende arter som sumpkarse og
nælde. De blomstrende karseplanter tiltrækker mange sommerfugle.
����
�	A Enkimbladede: Firblad, gul iris, kær-star.
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Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, krybende læbeløs, eng-nellikerod, stor
nælde, bidende ranunkel, skovmærke, sumpkarse, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, hassel, spids-løn, grå-pil, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af askemose i dal med slyngende å.

:���%)$� (VLB – 1,20 ha), +������
§ 3-beskyttet vandløb. Å i skovens nordlige del. Omgivelserne er tæt bevoksede. Åen løber forbi
Solbjergkær og engen i afd. 430a. For en stor dels vedkommende løber bækken i en dybt nedskåret
kløft. I denne kløft findes bl.a. kambregne, elfenbens-padderok og skov-gøgelilje.
Længden i skoven er 2.000 m. Forureningsgraden er I.
����
�	A Karsporeplanter: Kambregne, elfenbens-padderok..
Enkimbladede: Skov-gøgelilje.
&3	A Fladorme: #�����	.
Ledorme: Børsteorme: �����(��	�. Regnorme: 5��������	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, &�
���	.
Biller: Stor klobille, strømklobille.
Vårfluer: :�����	�,�G�
��������	�,����(���(��
�	.
Tovingede: #�(�	���	, kvægmyg, �����	
��	,����(������	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

�����.������������.�
��������
§ 3-beskyttet vandløb. Bæk, som kommer fra askemoserne ved Årup Skovvej. Undervejs passerer
den søen i afd. 412a. Efter søen løber bækken i en dal. På denne strækning er bækken slynget med
rask strøm. I dalen passerer den askemosen i afd. 438c. Efter at have været en tur ude af skoven
mod øst løber bækken ud i Skelbæk ved engen beskrevet under afdelingerne 430a og 431a.
Længden i skoven er 1500 m. Forureningsgraden er II.
&3	A #�����	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Slørvinger: /
�����
���	.
Vårfluer: G�
��������	��
Tovingede: Dansemyg (bl.a. �����	
��	)$�����(������	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet A (særligt naturvidenskabeligt
interesseområde). Målsætningen er opfyldt.

�.���	���������
§ 3-beskyttet vandløb. Å, som kommer fra Jærnene. Undervejs løber den gennem engen i afd. 387a,
fortsætter gennem afd. 386 og 364, går over Nørre Vasekær og løber derefter mod syd inde i skoven
langs dennes vestskel. I skovens vestlige del løber åen i en slugt. Længden i skoven er 2800 m.
Forureningsgraden er I. I skovens allersydligste del er forureningsgraden dog I-II.

����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Eng-kabbeleje, sumpkarse.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�5���
�����	,�.���	����	.
Slørvinger: G��(��	,�&�
���	.
Biller: Strømklobille.
Vårfluer: G�
��������	�,����	(�����	, %���(����
	, %���.
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Tovingede: Kvægmyg, 0����(�	����.
Bløddyr: Huesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet A (særligt naturvidenskabeligt
interesseområde). Målsætningen er opfyldt.

5����������	
I alt indgår 58,4 hektar af Aarup skov i foryngelse eller skift i anvendelse. Driften ændres i retning
af naturnær skovdrift, som de øvrige Aabenraa-skove, således at renafdrifter af væsentlig størrelse
vil blive en sjældenhed fremover. Foryngelserne vil overvejende ske ved naturforyngelse. Der vil
blive skabt flere vådområder og åbne arealer i skoven ved ophør med grøftevedligeholdelse eller
eventuelt ved egentlig grøftelukning.
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'�#�'�:	����	�"1���	����(����2�+�����	��#'2�5�	
��	�)

4���	��

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

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

G	�����������!	��*���������'������  �

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

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

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

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

0�������������
���*��er opkøbt i 1971 og udvidet ved jordfordelingen i 1992.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

158

Distriktets arealer ligger spredt mellem de private gårde og ejendomme. Der er bademuligheder ved
Varnæs Vig. Ellers er stranden stenet og tangfyldt. Der er gode muligheder for kystfiskeri. Der er
ved fredningen udlagt og afmærket et ca. et 12 km langt stisystem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@�
�	"�� �"����	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publikumsfaciliteterne er udbygget til et godt niveau, der skal  vedligeholdes.
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'�#�)�5�!"��. ���(��
	�"�+���2�+�����	��#)2�5�	
��	�'

4���	��

Kæmpehøjen, der er en Runddysse – ca. 1,3 m høj, 11 m i N-S retning og 14 m i Ø-V retning -
grænser op til et parcelhuskvarter mod øst/nord og Hostrup Skov mod syd. Dyssen er købt af den
tyske stat før 1920 som beskyttelse af denne.

4������
Området ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Jordarten er smeltevandssand som i
syd er afgrænset af moræneler. Kæmpehøjen ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede
geologiske interesseområde nr. 11 som har oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system
af tunneldale.

�	�������	
Kæmpehøjen er beskyttet jfr. Naturbeskyttelsesloven.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er området prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser. Der går en biologisk korridor lige syd for højen. Området er
af biologisk og friluftsmæssig værdi samt af særlig landskabelig værdi. Området ligger i
kystnærhedszonen.

�	����
����
Kæmpehøjen besøges primært af lokale og indgår i som en del af lokalområdets grønne områder.

��	��	��
�	
Kæmpehøjen plejes manuelt.

5����������	
Fortsat pleje så landskabelige og kulturhistoriske interesser tilgodeses.
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4���	��

Hostrup Krat er en kuperet skov på 30,8 ha. Skoven har tilhørt Søgård og Augustenborg, og kom til
den danske stat efter Treårskrigen. Bevoksningen bestod for ca. 150 år siden af bøge- og egeskov,
som var beskyttet af stendiger, således at det omkringliggende overdrevs kreaturer ikke ødelage
træerne. Flere steder på randmorænen findes der små højmoser, som har været genstand for
tørvegravning.

4�������������!�
Området ligger i en tunneldal omgivet af et morænelandskab med overvejende lerbund i nord og
sandbund i syd. Midt i tunneldalen, i den sydvestlige del af området, ligger en ås som fortsætter i
retning mod areal ??? syd for Sønder Hostrup.

Området består overvejende af smeltevandssand. Desuden findes smeltevandsgrus i vest samt nogle
små områder med ferskvandstørv. I det østlige areal findes også moræneler.

Hostrup Krat ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 2.
Interessant for denne del af interesseområdet er tunneldalen over Krusmølle der går over i Hostrup-
åsen.

Årsnedbøren er ca. 970 mm

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Hostrup Krat prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser. Krattet er del af en område med særlige drikkevands-
interesser og er af biologisk værdi samt af særlig geologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi.

@�
�	������
	�
�����
I skoven er mod nordøst udlagt 1,0 ha urørt skov bestående af 150-årige bøge og 0,8 ha
plukhugstskov i Felsted Skovholm (afd. 442) bevokset med 140-årig bøg. Der må ikke samles
brænde på det urørte areal, hvorfor der stilles brænde til rådighed for lejrpladsen.

5��
�	���
�	��
Skoven er omkranset af meget fine stendiger. I Feldsted Skovholmen findes en gravhøj.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som intensivt anvendt (100-1.000 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv
98´er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige
resultater fra denne undersøgelse. Disse resultatater viser, at Hostrup Krat fortsat kan betragtes som
intensiv anvendt. Der er således ikke her registreret en særlig vækst i besøgstallet, hvilket distriktet
tilskriver, at benyttelsen i 1980 undersøgelsen har været lidt overvurderet.

I Hostrup Krat har der siden 1. november 1998 været etableret en skovfritidsordning af Aabenraa
kommune/Foreningen af Danske Daginstitutioner. Det tidligere skovløbersted Hostruphus er udlejet
som base for denne aktivitet. Der er derfor alene af denne grund en hyppig benyttelse af skoven.
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Der er en parkeringsplads umiddelbart ud til Sdr. Hostrup Østergade, der går mod Sønder Hostrup
og Stubbæk. Skoven besøges derudover primært af lokale fra området.

��	��	��
�	
Stormen i 1999 har gjort betydelig skade på skovens nåletræsarealer. Ca. 20% af nåletræsbevoks-
ningerne væltede. Der er registreret 4 ha ukultiveret areal efter stormen. På de ukultiverede arealer
etableres bøg  ved plantning i blandet lind/lærk eller douglasgran. Det samlede foryngelsesareal i

Hostrup Krat er 7,8 ha. Foryngelsesplanen rummer en markant konvertering af nåletræ til løvtræ. På
de øvrige foryngelsesarealer plantes der bøg på 2,5 ha (iblandet DGR/RGR/LÆR, delvis ved

selvforyngelse) samt douglasgran på 1,1 ha (iblandet BØG/RGR/LÆR).

9���������������������������	��������.���������	��	����HHH�(�������������   E�  ���9�������������������������	��%���3��
&	�����������������	�����������������
�	���	��	��������
�����������������
	�������	��������-��������	�����������
	���

����
�	���	��	������������������

Afd. 446 c, med rødel på 0,2 ha konverteres til mose/ellemose ved lukning af afløbsgrøft.

De delvis kunstigt anlagte, små søer i Hostrup Krat medtages på listen over frit fiskeri.

Der opstilles informationstavle om skoven, men der anses p.t. ikke behov for yderligere publikums-
tiltag.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 1 ha mose og 0,6 ha sø.

:���%%%� (SØ – 0,1 ha), :���%��7 (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttede søer. Afd. 444b er to dellitra. Søerne ligger nær skovens østlige skel. På den anden
side af skellet findes dyrkede marker. Søerne er omgivet af granbevoksning, men ved bredden står
høje løvtræer, og med den nye foryngelsesplan vil søerne komme til at ligge i bøgeskov. Søerne er
lysåben i de centrale dele.
Vandfladen er åben med mange planterester. Vandet er klart.
Af flydebladsplanter findes vand-pileurt samt lidt andemad. I nord er en rørsump med tagrør under
udvikling.
Ved en skovvej på vestsiden er der opstillet bord og bænk.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Liden andemad, bredbladet dunhammer, lav ranunkel, vandrøllike, lyse-siv, tagrør.
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Tokimbladede: Brombær, glat dueurt, stor fladstjerne, hindbær, krybende læbeløs, stor nælde, vand-pileurt, butbladet
skræppe, stinkende storkenæb.
Vedplanter: Dun-birk, bævreasp, bøg, stilk-eg, almindelig gedeblad, rød-gran, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af søer.

:���%%*� (SØ – 0,30 ha), :���%%*� (BIR – 0,50 ha)
§ 3 beskyttet sø og mose. Området er en labyrintagtig sø med birkemose på en ø og langs
bredderne. Søen er kunstig. Forholdene er overvejende lysåbne.
Vandet er brunligt. Kantvegetationen er ringe udviklet.
Vest om søen går en sti med bro, raftehegn og bænk. Mod nordøst er opstillet bord og bænk.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Gul iris, lyse-siv.
Tokimbladede: Stor fladstjerne, hindbær.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, almindelig hyld, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø og mose. Vegetationen forventes efterhånden at blive mere varieret.

:���%����(MOS – 0,30 ha), :���%��7 (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Sø og mose omgivet af granplantage (med stormfald).
Søen består af to bassiner, hvoraf det mindre ligger et stykke inde i plantagen mod øst. I det større
bassin findes mod nord en ø med birk og pil. I nordøst er der tilløb fra en grøft.
Den ret ringe udviklede vegetation tyder på, at søen er udgravet.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Liden andemad, kryb-hvene, gul iris, tagrør.
Tokimbladede: Brombær, hindbær, krybende læbeløs, vand-pileurt.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø.

:���%��� (MOS – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Arealet ligger formodentligt omkring den nedre grænse (0,25 ha) for § 3-
beskyttelse. Mosen er omgivet af nåleskov.
Der er mange stød. I dag er mosen helt lysåben. Bortset fra en udgået lærk er mosen uden større
vedplanter, men der er opvækst af mange små vedplanter, især birk.
Mosen er ret tør, men rummer dog fugtige partier. Mosen synes ret artsfattig.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, gul iris, lyse-siv.
Tokimbladede: Lodden dueurt, stor fladstjerne, gederams, hindbær, krybende læbeløs.
Vedplanter: Dun-birk, bøg, rød-el.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose. Indtrængende vedplanter bør fjernes/udtyndes, men tiltaget
er ikke akut påkrævet.
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5����������	
Hostrup Krat vil i fremtiden ændre karakter fra at være en nåletræsdomineret skov, til at blive en
blandingsskov af både løv og nål. Hjemmehørende træarter plantes i større omfang, og bevoksnin-
gerne bliver blandingsbevoksninger med flere træarter. Driften går således i retning af en mere
naturnær skovdrift med selvforyngelse og skærmstillinger. Der kan dog stadigvæk være behov for
renafdrifter og plantede kulturer, men sigtet er at flere bevoksninger kan forynge sig selv ved
naturforyngelse.

De små søer i skoven åbnes til frit fiskeri.
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4���	��

Søgaard skov er 159,2 ha. Grevskabet Søgård var indtil 1725 Slesvigs største gods, men efter fallit
og auktion blev godset delt ud på flere ejere. Hertugen af Augustenborg overtog langt den største
del. Selve Søgård blev solgt til anden side og var genstand for flere handler og indskrænkninger i
jordbesiddelserne, indtil den danske stat overtog godset først i 1930’erne. Her overtog Aabenraa
Statsskovdistrikt Søgård skove på i alt 159,2 ha, medens forsvaret overtog hovedbygningen samt de
øvrige arealer. Forsvarets (Hjemmeværnets) arealer grænser således op til Søgaard skov.

4�������������!�
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Gennem hele skoven, fra nord til
syd, løber en randmoræne afsat foran den Ungbaltiske is som nåede Danmark fra Østersøegnene.

Området består overvejende af smeltevandssand. Store forekomster af smeltevandsgrus og
ferskvandsgytje findes også. Derudover forekommer mængder med mindre områder med
moræneler, -sand og –grus, ferskvandstørv, sand og ekstramarginalt smeltevandssand.

Området ligger i den nordlige del af det nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-Kværs-
Gejl.

Af geologisk interesse for Søgård Skov er det lige sydvestfor liggende Fladbjerg. Dette er en
fladbakke der er opstået ved aflejring i en bassin som har været afgrænset af dødis. Fladbakken
består af 3-5 m varvet blågråt issøler som er overlejret af en kappe med lagdelt sand med småsten.
Aflejringerne har tidligere været synlige i en lergrav, men nogle varvige lag kan stadig frigraves i
kanten af en branddam i nordsiden af bakken. Issøbakken Fladbjerg er fredet.

Desuden ligger Søgård Skov i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr.
2. I denne del af interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved Kliplev, Søgård og
Kværs samt en gennembrudsdal ved Søgård Sø.

Årsnedbøren er på ca. 980 mm.

�	�������	
Skoven grænser mod nordøst op til en område fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 20.
november 1935 (registreringsnummer 484.000) om fredning af omgivelserne til Søgård Sø.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Søgård Skov prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser på nær de sønære arealer og mosen ved Mørksø der er
naturområder. Fra Søen og gennem den sydlige del går to biologiske korridorer. Mod nord grænser
skoven op til VMPII-lavbundsarealer og endnu en biologisk korridor. Skoven er delvist beliggende
i et område med særlige drikkevandsinteresser og er af biologisk værdi samt af særlig landskabelig,
geologisk og friluftsmæssig værdi.
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I skoven findes flere miler, hvor der i jernalderen er udvundet jern af myremalm. I skoven findes
overalt i jordoverfladen strøsten, flere med kilemærker efter stenkløvning.

@�
�	������
	�
�����
Spredt i skoven er udlagt 6,7 ha urørt skov, 1,4 stævningsskov og 5,5 ha plukhugstskov.
Størstedelen er dog beliggende omkring Mørksø og mosen vest herfor. Vandforholdene i den urørte
skov umiddelbart omkring mosen skal fastlægges, så de er det optimale for selve mosen, grundet
dennes store betydning for mosser m.v. Den urørte randskov skal der ikke tages hensyn til i den
forbindelse, selvom der eventuelt kan blive tale om tidvis oversvømmelse eller kronisk forhøjet
vandstand.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som moderat anvendt (30-100 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater fra
denne undersøgelse. Tallene viser, at Søgaard skov i stigende grad benyttes, så den nu kan betegnes
som intensiv anvendt. Antallet af besøgende synes mere end fordoblet siden 1980-undersøgelsen.

Søgaard skov er velbesøgt på grund af det afvekslende terræn, nærheden til Store Søgaard Sø og
Søgaardlejren. Skoven er velforsynet med gode parkeringsmuligheder og der er afmærket en
vandrerute i skoven både nord og syd for jernbanen Tinglev/Sønderborg, der krydser gennem
skoven.  Distriktet har udgivet en vandretursfolder for Søgaard skov. Der er 2 grillpladser og en
primitiv overnatningplads i skoven.

��	��	��
�	
Søgård skov er en nåletrædomineret skov, der i planperioden forynges ved indplantning,
underplantning eller naturlig tilgroning.

Stormen i 1999 har gjort en del skade i nåletræsarealerne, ikke mindst rødgranarealerne. Der er
registreret 8,6 ha ukultiveret areal efter stormen. Af disse arealer etableres der ved plantning eg på
3,9 ha, bøg på 2,1 ha og ask på 1,5 ha. I alle plantninger i blandes der med mindst to træarter. I afd.
afd. 604e samt 618 b og c -  i alt 1,1 ha – forsøges med naturlig tilgroning (til birk og ær).

Det samlede foryngelsesareal i Søgård skov i 15 års planperioden (incl.stormfaldsarealerne) er 34,5
ha. Foryngelsesplanen rummer en markant konvertering fra nåletræ til løvtræ. Den samlede andel af
løvtræ i foryngelsesplanen er 81%. Derudover er der 2% som bliver konverteret til mose og blot
17% forbliver nåletræ. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Søgaard skov er en særdeles god
dyrkningslokalitet for nåletræ – f.eks. trives douglasgranen godt. Derfor er der også afdelinger, der
er lagt ud til selvforyngelse af douglasgran suppleret med indplantning af bøg (afd. 632a på 1,3 ha
og 639a på 2,5 ha).

Ca. 1,1 ha (afd. 609a)  ha tilplantes med nordmannsgran primært til lokal forsyning. De nuværende
nordmannsgranafdelinger, der ligger tæt  på Søgaard sø, afvikles og konverteres til eg eller bøg med
indblanding.

I forhold til styrelsens pyntegrøntstrategi indgår i alt 1,5 ha i Søgaard skov, nemlig NOB-arealerne i
afd. 603 a og g.
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Ved gentilplantning efter stormen skabes der mose efter rødgran i afd. 634. Afd. 603e samt 618 b
og c  henlægges til naturlig tilgroning.

Vandretursfolderen bør bringes ind i styrelsens almindelige serie af vandretursfoldere. Der skal i
muligt omfang samarbejdes med Hjemmeværnet på Søgaardlejren om den rekreative udnyttelse i
området.

Der åbnes op for frit fiskeri i afd. 620j.

4�����   �����������������������������%�����.�������$�������%��		�������������������"������������������	������*�������	���*��#��
��������������H���������%��		�����������������������������������	������������*���	��������'���7�9	��3,	(�������		��
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�	"�� �"����	
Søgård Sø var i begyndelsen af 1900-tallet en klar lobeliesø, men er nu eutrofieret. Der er mange
alger og ingen undervandsplanter. Phosphorindholdet er højt.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 1,1 ha sø, 0,2 ha vandløb og 7,8 ha mose –
heraf 0,4 ha birkemose og 0,8 ha ellemose.

:���'#*7 (MOS – 0,70 ha), (���!���
§ 3-beskyttet mose. Delvis lysåben birkemose omgivet af overvejende løvskov. Mod sydøst findes
nåleskov.
Bunden er fugtig, især i den sydlige del. Der er intet frit vand.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, tudse-siv, grå star.
Tokimbladede: Blåbær, stor fladstjerne, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, bøg, stilk-eg, almindelig gedeblad, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Jomfruhår, filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af birkemose.

:���'�#� (BIR 1914 – ca. 0,4 ha), :���'�#7 (EL 1927 – 0,80 ha), :���'�#� (SØ – 0,30 ha), :��
'�#� (MOS – 0,20 ha), :���'�#  (PUB – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Området ligger ved Søgård Sø. Mosen består af tre mindre øer i distriktets
sø samt et område herimellem og Søgård Sø og en strimmel mod øst langs bredden af Søgård Sø.
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Mosen langs Søgård Sø består af ellesump og birkesump. Afd. 620a er en dellitra med birkesump
syd for distriktets sø.
Distriktets sø var tidligere en klar næringsfattig sø, men er nu eutrof. Vandet er uklart. Overfladen
rummer mange alger. Søens øer og bredder har en frodig vegetation omfattende bl.a. gul åkande.
Søen har tilløb af Balledam Kanal i vest. Balledam Kanal fortsætter i sydøst over en lav opstemning
og gennem ellesumpen til Søgård Sø.
Et smalt publikumsarealet omkranser søen. Dette areal rummer en raste- og grillplads nord for søen.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, grenet pindsvineknop, lyse-siv, tudse-siv, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Brombær, hindbær, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, bidende
ranunkel, lav ranunkel, skvalderkål, sumpkarse, horse-tidsel, kål-tidsel, tveskægget ærenpris, gul åkande.
Vedplanter: Ask, dun-birk, vorte-birk, bøg, stilk-eg, rød-el, hassel, grå-pil, almindelig røn, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af næringsrig sø og mose med mange planter og dyr. I tilknytning til
området plantes der på det stormfældede areal mod vest ask i perioden.
:���'�*� (SØ – 0,1 ha)
§ 3-beskyttet sø. Sø med små øer. På øerne står unge træer. Der er næsten ingen kantvegetation.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv.
Tokimbladede: Brombær.
Vedplanter: Ask, dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, lærk, grå-pil, burre-snerre.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø.

:���'��7 (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet hedemose. Område, som tidligere var en poppelbevoksning. Området er nu ryddet,
men der er mange skud fra stød. Vegetationen er især græsagtige planter. Der er kun få dværgbuske.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mose-bunke.
Vedplanter: Bævreasp, sitka-gran, hedelyng, klokkelyng.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring og udvikling af lille hede ved periodisk fjernelse af vedplanter. Ved
foryngelse af 631 a og b søges søges våde partier lagt til denne mose.

:���'�%� (MOS – 1,00 ha), 8����	��!���
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose med store partier med åbent lavt vand. Vandet er helt dækket af
alger. Mange planter stikker op gennem vandet. Mange stød i og omkring mosen tyder på tidligere
rydning.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Mose-bunke, malbladet kæruld, lyse-siv, tudse-siv, næb-star.
Tokimbladede: Blåbær, hindbær, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, skov-fyr, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåben næringsfattig mose. Mosen udvides i perioden mod nordøst ved
rydning af 634d.

:���'�)� (SØ – 0,60 ha), >.	��., :���'�)� (MOS – 3,90 ha)
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§ 3-beskyttet sø og mose. Stor lysåben mose, som anses for Sønderjyllands bedste tørvemose.
Omgivelserne er urørt birkeskov. Mosen rummer mod øst søen Mørksø. På søens vestside findes en
veludviklet hængesæk dannet ved tilgroning af søen. Hængesækken har aldrig været afvandet.
Selve søen er lysåben med åben vandflade. Vandet er brunt. Der er ingen flydebladsplanter, og der
er ingen kantvegetation, bortset fra lidt tagrør mod øst.
I mosens nordlige del sydvest for en rasteplads i den omgivende birkeskov findes en åben vandflade
med omkransende hængesæk.
Mosen påkalder interesse, bl.a. på grund af et stort artsudvalg af tørvemosser.
����
�	A Karsporeplanter: Ørnebregne.
Enkimbladede: Bølget bunke, gul iris, smalbladet kæruld, lyse-siv, næb-star, tagrør.
Tokimbladede: Blåbær, stor fladstjerne, hedelyng, porse, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, almindelig gedeblad, rød-gran, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Jomfruhår, tørvemos (mange arter).
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af tørvemose og brun sø med veludviklet hængesæk. Indvandring af
vedplanter skønnes ikke at udgøre et problem på nuværende tidspunkt.
:���'�$� (SGR 1971 – ca. 0,1 ha)
§ 3-beskyttet sø. Sø omgivet af høje graner (med en del vindfælder). Søen er ikke vist på
skovkortet. Den ligger i et område med fugtsignatur langs et øst/vest-gående spor.
Der er megen skygge. Vandet er brunligt med mudret bund. En del planter stikker op gennem
vandet. Derudover er vandfladen åben uden flydebladsplanter. Kantvegetationen er ringe udviklet.
����
�	A Enkimbladede: Kryb-hvene, lyse-siv, tudse-siv, grå star.
Tokimbladede: Hindbær, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, rød-el, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille næringsfattig sø.

� �	��	�"�>.���1
§ 3-beskyttet vandløb. Ret bred å ved det nordlige skel af distriktets skov. Åen udgør afløbet fra
Søgård Sø. Omgivelserne er tæt bevoksede. Bunden er fast og sandet. Længden ved skoven er 400
m. Forureningsgraden er II-III.
&3	A�Ledorme: Børsteorme: �����(��	�. Igler: 5�������	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Døgnfluer: 6	����.
Vårflåer: G�
��������	�.
Tovingede: Kvægmyg, 0����(�	����,����(������	.
Bløddyr: Snegle: Almindelig mosesnegl. Muslinger: Ærtemusling.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt.

�������!�5���� (VLB – 0,20 ha)
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb med udløb i Søgård Sø. Undervejs passeres en sø (afd. 620d) og en
ellesump (afd. 620c) nær udløbet. Bredden er 1,75 m. Dybden er 40 cm. Bunden er fast med sten,
grus og sand. Længden i skoven er 700 m. Vandet er klart. Amtet har ikke bedømt
forureningsgraden på grund af ringe strøm.
����
�	A�Smalbladet mærke, vandstjerne.
&3	A Krebsdyr: Vandbænkebider.
Tovingede: 0����(�	����,�����(������	.
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>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er ikke opfyldt.

5����������	
Søgård skov vil ændre karakter fra at være en nåletræsdomineret skov, til at blive en blandingsskov
af både løv og nål. Hjemmehørende træarter plantes i større omfang, og bevoksningerne bliver
blandingsbevoksninger med flere træarter. Andelen af åbne naturområder øges svagt.

Ved at konverterer nåletræsarter til løvtræ går driften for Søgård skov i retningen af en mere
naturnær skovdrift. Der vil dog stadigvæk være behov for renafdrifter og plantede kulturer, men
sigtet er at flere bevoksninger kan forynge sig selv ved naturforyngelse. Der vil desuden blive skabt
flere vådområder i skoven ved ophør med grøftevedligeholdelse eller evt. ved egentlig
grøftelukning.
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Bøghoved, der er på 19,5 ha, hørte tidligere under Grevskabet Søgård, der indtil 1725 var et af
Slesvigs største godser. Men efter fallit og auktion blev godset delt ud på flere ejere. Hertugen af
Augustenborg overtog langt den største del. I 1930’erne overtog Aabenraa Statsskovdistrikt
Bøghoved skov. Bøghoved har en varieret topografi og ligger på begge sider af Bjerndrup Mølleå,
som løber mod vest gennem randmorænen ved Søgårdsøerne. Skoven ligger på god skovjord og er
velegnet til de fleste træarter.  Eneste ulempe er den lidt snævre adgang samt randvirkninger.

4�������������!�
Bøghoved ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Smeltevandssand findes vest for
vandløbet som omgives af ferskvandsgytje. Øst for vandløbet findes moræneler og –sand samt
smeltevandsgrus og –sand. Bøghoved ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske
interesseområde nr 2. I denne del af interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved
Kliplev, Søgård og Kværs samt en gennembrudsdal ved Søgård Sø.

Årsnedbøren er på ca. 980 mm.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Bøghoved prioriteret som et
naturområde og udpeget som VMPII-lavbundsarel. Skoven er af biologisk og friluftsmæssig værdi
samt af særlig landskabelig og geologisk værdi. Arealet er beliggende i område med særlige
drikkevandsinteresser.

@�
�	������
	�
�����
Der er udlagt 4,9 ha urørt skov primært langs Bjerndrup Mølleå, hvor det forstlige præg søgtes
udvisket og variationen øget ved ret omfattende, men ujævn hugst, inden den urørte status indtrådte
i år 2000. Det overvejes at udlægge skoven som urørt skov, eventuelt sammen med naboarealer til
fri succession, jf. igangværende planlægning for Søgårdlejren.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som meget ektensivt anvendt (0-10 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´
er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater
fra undersøgelsen. De viser, at Bøghoved nu kan karakteriseres som moderat anvendt, dvs. at der
har været en betydelig vækst i besøgstallet siden 1980-undersøgelsen.

På grund af sin beliggenhed og manglende P-forhold benyttes den formentlig primært af
lokalkendte. P-forholdende søges forbedret, med etablering af plads til enkelte biler.

��	��	��
�	
Stormen i 1999 har gjort væsentlig skade i nåletræsarealerne i Bøghoved. Der er registreret 2,2 ha
ukultiveret arealer efter stormen, hvilket er 29% af det samlede nåletræsareal. Af disse 2,2 ha,
etableres der lind med egeindblanding på 1,6 ha og bøg med indblanding af fuglekirsebær på 0,6 ha
– i begge tilfælde ved plantning.
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Foryngelsesplanen rummer derudover også konvertering af 0,8 ha rødgran til hhv. 0,3 ha ask og 0,5
ha lind. Begge plantninger iblandes også flere træarter end hovedtræarten.

Hjemmehørende træarter plantes i stedet for nåletræ og bevoksningerne bliver blandings-
bevoksninger med flere træarter. Et lille areal på 0,2 henligger til naturlig tilgroning, hvilket med
tiden antaget at resultere i en løvtræbevoksning med hovedvægt af bøg.

Et lavtliggende område forsøges gjort endnu vådere ved at sløjfe en grøft.

Det kan være relevant, hvis muligheden opstår, at erhverve nabo-markarealet  mod sydvest, der ejes
af Forsvaret/Søgaardlejren med henblik på naturlig tilgroning eller ekstensiv tilplantning i
sammenhæng med den urørte del af Bøghoved.

Der planlægges ikke yderligere tiltag i forhold til friluftslivet ud over ovennævnte P-pladser, da det
fornemmes, at skoven er et godt, lokalt refugium for vildtet.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 1,1 ha eng og 0,2 ha vandløb.

:���'%)� (ENG – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Aflang ugræsset eng langs Bjerndrup Mølleå (afd. 647e). Engen er ret
beskygget af høje træer i den omgivende skov.
I engens sydøstlige del løber en lille bæk fra skoven til åen. Derudover er engen forholdsvis tør. En
stor del af engen er dækket af nælder.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, almindelig hundegræs, kryb-hvene, eng-rævehale, manna-sødgræs, tagrør.
Tokimbladede: Angelik, filtet burre, døvnælde, stor fladstjerne, hindbær, vild kørvel, krybende læbeløs, løgkarse, vand-
mynte, eng-nellikerod, stor nælde, vand-pileurt, dag-pragtstjerne, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovmærke, stinkende
storkenæb, sumpkarse, almindelig syre, horse-tidsel, kål-tidsel, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Ask, dun-birk, bøg, stilk-eg, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af artsrig eng. Ryddes med jævne mellemrum. Det undersøges, hvor vidt
vandløbet kan gives et mere naturligt leje. Nælderne forventes efterhånden at få en mindre
fremtrædende rolle.

:���'%���(VLB – 0,10 ha), :���'%)� (VLB – 0,10 ha), � �	��	�"�>.���1
§ 3-beskyttet vandløb. Åen har strømmende vand. Den er reguleret og har et lige forløb i en dyb
bred rende. Den er ret vegetationsløs. Længden i skoven er 600 m. Forureningsgraden er II-III.
Åen fortsætter til Søgård Sø og optræder igen i forbindelse med Søgård Skov som afløbet fra søen.
&3	A Ledorme: �����(��	�.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Slørvinger: &�
���	.
Vårfluer: G�
��������	�.
Tovingede: Kvægmyg, 0����(�	����,�����(������	.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt.
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5����������	
Ved at konvertere nåletræarter til løvtræ går driften for Bøghoved i retningen af en mere naturnær
skovdrift og  sigtet er, at bevoksningerne kan forynge sig selv ved naturforyngelse. Der vil desuden
blive skabt et vådområder i skoven ved lukning af en grøft.  Det overvejes, om skoven skal
henlægges urørt.
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4���	��

Arealet, der er et 3,2 ha stort fredet mose- og overdrevsareal, beliggende syd for Hostrup Krat, kom
til skovdistrikt i 1983 i forbindelse med at arealet blev fredet. Formålet med fredningen var at
beskytte områder med mose og bakkedrag, og landskab med fauna-interesser (padder). Arealet
plejes ved græsning.

4������
Arealet ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Den nordligste del ligger hvor den
tunneldal slutter som kommer fra Hostrup Krat. Fra nordnordvest mod syd løber en randmoræne
aflejret foran den Ungbaltiske is. Området består af smeltevandssand og –grus samt ferskvandstørv.
Den sydvestligste del ligger på randen til morænegrus.

Området ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2. I denne del
af interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved Kliplev, Søgård og Kværs samt en
tunneldal fra Krusmølle der går over i Hostrup-åsen.

�	�������	
Området er fredet ved to fredninger:

•  Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1983 (registreringsnummer 7483.000) om
fredning af område med mose og bakkedrag og landskab med fauna-særinteresser
(padder). Afståelse til staten ved Miljøministeriet.

•  Overfredningsnævnets kendelse af 22. februar 1990 (registreringsnummer 7483.01.0 )
om fredning af åbent overdrevslandskab med geologiske, biologiske og kulturhistoriske
interesser. Status quo med særlige driftsformer og plejebestemmelser.

Baggrunden for fredningerne er foruden overdrevet, de fine stendiger og strøstenene i
jordoverfladen.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er arealet prioriteret som et
naturområde med en biologisk korridor umiddelbart syd for. Arealet er af friluftsmæssig værdi samt
af særlig landskabelig og geologisk værdi og er beliggende i et område med særlige
drikkevandsintersser. Skovrejsning er uønsket.

@�
�	"�� �"����	
Andelen af §3-beskyttede naturtyper i området udgør 2,8 ha overdrev og 0,4 ha mose.

:���$##� (ORE – 2,80 ha), :���$##� (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose og overdrev. Området er ekspropieret og fredet af hensyn til en forekomst af
løgfrø (rødlistet som sårbar (V)). Det drejer sig om et overdrev med mose i den nordlige del.
Området er omgivet af arealer med andet ejerforhold. Mod nord ligger en losseplads.
Størstedelen af området er hegnet. Hegnet følger ikke skellet nøje, idet dele af overdrevet i vest og
især i syd ligger udenfor. Sydvest for hegnet går overdrevet op ad en nordvendt bakkeskråning.
Overdrevet er dækket af høje græsagtige planter. Der er en del buske, især omkring søen og i
sydvest uden for hegnet. Forekomst af arter som har tendens til at sprede sig som dun-birk, gyvel,
rynket rose og grå-pil skønnes ikke at udgøre et problem på nuværende tidspunkt.
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Typiske overdrevsplanter er mark-frytle, vellugtende gulaks, håret høgeurt, knold-ranunkel, rødknæ
og kornet stenbræk.
Sydligt på overdrevet findes en fugtig lavning med bl.a. lyse-siv og kæruld.
I buskads på overdrevet syd for hegnet forekommer tyndakset gøgeurt.
Mosen er tæt bevokset med skyggende pil og dunhammer. Der er frit vand under buskene. Vandet
er klart.
Området græsses ikke.
����
�	A� Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, mark-frytle, vellugtende gulaks,
tyndakset gøgeurt, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, almindelig rapgræs, lyse-siv, kær-star, rød svingel.
Tokimbladede: Bellis, cikorie, gederams, håret høgeurt, rød-kløver, vild kørvel, mælkebøtte, stor nælde, vand-pileurt,
gåse-potentil, bidende ranunkel, knold-ranunkel, rejnfan, rødknæ, kruset skræppe, kornet stenbræk, stinkende
storkenæb, sumpkarse, ager-tidsel, horse-tidsel, lancet-vejbred, engelsk visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, gyvel, engriflet hvidtjørn, grå-pil, rynket rose.
Mosser: Tørvemos.
&3	A Løgfrø.
@�
�	��	��A 1 (forekomst af rødlistet art).
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af artsrigt overdrev og vådområde med løgfrø. Det undersøges om arealet
kan græsses.
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Bjergskov, der har et areal på 13,4 ha, er tilkøbt fra private i 1970’erne for at undgå yderligere
grusgravning i bakkerne. Arealet er kuperet med stendiger og fattigkær samt med mange strøsten i
jordoverfladen – flere med kilemærker efter stenkløvning. Store, gamle bredkronede bøge- og
egetræer står spredt på overdrevsarealet. Nye ege vokser op i fodposer af kristtorn og hvidtjørn, som
beskytter dem mod bid fra råvildt og kreaturer.

5���
��������	
���������6"�������$����
���������*��������'���7��	���%����$��  �

4�������������!�
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Arealet ligger på en markant
randmoræne afsat foran den Ungbaltiske is som kan følges fra nord (mod Areal syd for Sønder
Hostrup) til syd (mod Søgård Skov). I området findes smeltevandssand og –grus samt morænegrus.

Arealet ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2. I denne del af
interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved Kliplev, Søgård og Kværs.

Bjergskov ligger på den markante randmorænebakke ved Søgård tæt på dens toppunkt på 73 meter
over havniveau. Der bør værnes om bakkerne, ligesom grusgravene i tilknytning til arealet. Hvis der
findes oprensede profiler kan disse fortælle geologiske historier om hvad bakkerne består af og
hvordan de er dannet.
Årsnedbøren er på ca. 980 mm.

��
�	��
�����������3

������!	1��	
Arealet er en del af habitatområde nr. 84 – Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vester-mark
samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 58. Habitatområdet er bl.a. udpeget på basis af forekomst af
”Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund” – en meget væsentligt
forekommende naturtype på Bjergskovarealerne.

�	�������	
Størstedelen af arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 4. juni 1929 (registrerings-
nummer 201.000), der er en status quo-fredning med offentlig adgang og begrænsninger i
indvinding af sten og grus.
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8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er arealet prioriteret som delvist
naturområde delvist lavbundsareal. Arealet er af særlig landskabelig, biologisk, geologisk og
friluftsmæssig værdi og ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

@�
�	������
	�
�����
Det meste af området (12,6 ha) er udlagt som græsningsskov. Skovens træarter etablerer sig
spontant i tornebuske i de åbne dele mens åbent overdrev kan generobre arealet, når gamle træer
falder væk. Det optimale er, at denne balance mellem åbne og trædækkede arealer opretholdes
nogenlunde ved denne naturlige dynamik. Hvis de åbne arealer går væsentligt tilbage med tiden,
kan der indføres plejebestemmelser af hensyn til de arter af planter og dyr, der kræver lysåbent
miljø, men indtil da gribes ikke ind med f.eks. sav eller økse.

�	����
����
Bjergskovarealet ligger tilbagetrukket fra hovedvejen mellem Aabenraa og Kruså, men der er i
nordenden et publikumsareal med rasteplads (0,8 ha). Det generelle besøg på arealet anses for at
være begrænset på grund af den noget besværlige tilgængelighed. Der er dog ofte guidede
ekskursioner og faglige besøg til det højt målsatte overdrev. Overdrevet ligger i sammenhæng med
den del umiddelbart vestfor, der tilhører Forsvaret (Hjemmeværnet) og som grænser direkte ud mod
hovedvejen. Der arbejdes på at samle arealerne under distriktet, hvilket vil gøre det enklere at
formidle og sikre offentlighedens adgang.

��	��	��
�	
Distriktet vil arbejde for at der udarbejdes en plejeplan, dækkende hele det fredede området på ca.
30 ha. Området afgræsses med kreaturer, men det kunne være ønskeligt at indføre en samlet
græsningspleje på distriktets og forsvarets arealer, gerne med skovkvæget.

I vinteren 00/01 blev der udført supplerende plejeindsats med nedskæring  på distriktets område.
Plejen blev iværksat for at sikre de åbne arealer.

I afgravningsskråningen i arealets nordside skabes en profil, der kan være med til at fortælle den
geologiske historie.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i området udgør 12,6 ha overdrev.

:���$#�� (ORE – 12,60 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Bakket overdrev, som anses for et af Sønderjyllands bedste overdrev. Mod
vest ligger et militært areal, hvor der ligeledes er overdrev. Mod nord ligger grusgrave omgivet af
stejle skrænter.
Området ligger på en randmoræne. Der findes mange store strøsten efterladt af isen. Mange sten er i
tidens løb fjernet, hvorved der er opstået lavninger.
Området blev fredet kort efter Sønderjyllands genforening. Det er hegnet og har altid været græsset.
I 1980 påbegyndtes pleje af området. I den vestlige del blev store graner fjernet og løvskov
udtyndet. Området afgræsses i dag af kvæg.
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Området fremtræder som et kuperet terræn med mange spredte buske og træer. Hist og her findes
store tuer af gul engmyre.
Området rummer i mange henseender en interessant vegetation. På en bakke i sydvest findes f.eks.
en lille særpræget bøgeskov med krogede stammer. Den kan beskrives som en ”troldeskov”.
Ved indgangen til området i nord står en stor slåen, som er smuk i blomstringstiden i begyndelsen
af maj.
Typiske overdrevsplanter er mark-frytle, vellugtende gulaks, eng-brandbæger, knold-ranunkel,
rødknæ, kornet stenbræk og hunde-rose
Bredbægret ensian er på rødlisten som sårbar (V).
I 1998 og 1999 registrerede Sønderjyllands Amt vokshatte og andre svampe på området. Svampene
forekommer især i områdets sydvestlige del. Spids nøgenhat er kendt som den mest hallucinogene
svamp i Europa. Den findes især på steder med kogødning.
Tyndkødet rødblad (5�����
	� ���������	��
)�og mørkstribet vokshat blev ikke genfundet i 1999.
Da et mycelium ikke nødvendigvis danner frugtlegemer hvert år, behøver manglende frugtlegemer
ikke at betyde, at de pågældende svampe er forsvundet. De er medtaget på artslisten.
5�����
	����������	(��
 er ny for Danmark og er derfor ikke vurderet i forhold til rødlisten.
Rødmende alfehat, bævrekølle, Jensens vokshat og mørkstribet vokshat er på rødlisten som truede
(E).
5�����
	��(	����
, tyndkødet rødblad og gulfodet vokshat er på rødlisten som sårbare (V).
Blåbladet rødblad, brunskællet rødblad, hvidbladet rødblad (5�����
	� �����	), rødplettet rødblad,
sortblå rødblad, honning-vokshat, knaldrød vokshat, skarlagen vokshat og stinkende vokshat er på
gullisten som opmærksomhedskrævende (X).
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Mark-frytle, vellugtende gulaks, almindelig rapgræs, eng-rævehale.
Tokimbladede: Hvid anemone, bellis, eng-brandbæger, brombær, bredbægret ensian, stor fladstjerne, almindelig
fuglegræs, hvid kløver, rød-kløver, mælkebøtte, stor nælde, skovsyre, kornet stenbræk, bidende ranunkel, knold-
ranunkel, rødknæ, almindelig røllike, kruset skræppe, hvid snerre, ager-stedmoderblomst, ager-tidsel, lancet-vejbred,
engelsk visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Bøg, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, kristtorn, hunde-rose, almindelig røn, slåen.
Svampe: Rødmende alfehat, sortagtig bovist, halvkugleformet bredblad, elledans-bruskhat, bævrekølle, =�	�	��	��	�(	�	
(køllesvamp-art), 5�����
	�(	�(��(��(��
 (rødblad-art), 5�����
	����������	(��
 (rødblad-art), 5�����
	���(	����

(rødblad-art), almindelig glanshat, skær huesvamp, eng-køllesvamp, orangegul køllesvamp, filtet mosnavlehav, orange
mosnavlehat, eng-nonnehat, spids nøgenhat, blåbladet rødblad, brunskællet rødblad, hvidbladet rødblad, papil-rødblad,
rødplettet rødblad, savbladet rødblad, silkeglinsende rødblad, silkehvid rødblad, sortblå rødblad, stjernesporet rødblad,
tyndkødet rødblad, flad støvbold, tøndersvamp, brusk-vokshat, cinnober-vokshat, eng-vokshat, gul vokshat, gulfodet
vokshat, honning-vokshat, Jensens vokshat, kegle-vokshat, knaldrød vokshat, mønje-vokshat, mørkstribet vokshat,
papegøje-vokshat, skarlagen vokshat, snehvid vokshat, stinkende vokshat, voksgul vokshat.
&3	A Insekter: Gul engmyre.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af smukt og artsrigt overdrev ved fortsat græsning. Bevaringen omfatter de
særprægede bøge og den smukke slåen.

5����������	
Mulig erhvervelse af den del af området, der ejes af Forsvaret. Udarbejdelse af en samlet plejeplan
for området, hvorunder det også tages stilling til mulighed for en bedre adgang for publikum til
dette enestående overdrev.
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Skoven ved Bjerndrup Mølleå, der er en bøgeskov på blot 0,9 ha, ligger som en satellit i landskabet
og besøges kun i et begrænset omfang.

4������
Skoven ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Jordarterne er smeltevandssand og
–grus. Området ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2. I
denne del af interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved Kliplev, Søgård og Kværs
samt en gennembrudsdal ved Søgård Sø.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er skoven prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser og er beliggende i et VMPII-lavbundsareal med en biologisk
korridor lige øst for. Skoven er af særlig landskabelig og geologisk værdi og ligger i et område med
særlige drikkevandsinteresser.

��	��	��
�	
Skoves drift er baseret på  naturlig foryngelse, der igangsættes i denne periode.
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Sydvest for Aabenraa ligger Bolderslev/Uge Skov, en enestående og frodig naturskov på 156,5 ha
rummende værdifuld bøge-, ege- og lindeskov. På fugtig bund og mosebund findes desuden
askeskov, elleskov og birkeskov. Skoven ligger på en flad jordbund af stiv ler, der afvandes mod
vest til Vidå-systemet og vadehavet. Afvandingsforholdene er meget vanskelige. Hovedvandløbet er
Skovbækken i den østlige del af skoven.

De vanskelige afvandingsforhold har betydet stor variation i skoven vekslende mellem tør og
våd/sumpet skovbund og mange arter af skovtræer. På gamle kort fra midten af 1600-tallet er der
angivet skov på stedet.

Skoven afgrænses af åbne græssede arealer, samt landbrugsarealer, dog mod øst af motorvejen E 4,
som isolerer skoven fra de øvrige skove omkring Åbenrå. Motorvejen ligger tæt på de biologisk set
mest værdifulde dele af skoven. Endvidere er den en barriere for bjergsalamander.

Skoven har været en parcelskov med omkring 50 ejere hovedsagelig fra Bolderslev og Uge
området. Skov- og Naturstyrelsen overtog hele skoven i forbindelse med fredningen af skoven i
1999. I begyndelsen af 1990-erne blev en skovparcel på 5,9 ha opkøbt i almindelig handel for
naturforvaltningsmidler og i forbindelse med fredningen blev en del arealer overtaget ved
jordfordeling. Naturklagenævnet besluttede i sin endelige kendelse, at alle parceller skulle overgå til
staten.

Overalt i Bolderslev skov vokser der lindetræer. Begge danske arter – Storbladet  og Småbladet
Lind samt deres krydsninger er repræsenteret. Linden er selvforyngende, både ved stød/rodskud og
frø, hvilket er yderst sjældent i Danmark. I nogle partier af skoven er linden næsten dominerende
træart, og den er overalt almindelig på de gamle skovdiger.

Ret store dele af skoven har ligget uden intensiv skovdrift i 20 år eller mere, blandt andet på grund
af de vanskelige drifts- og adgangsforhold.

4�������������!�
Området ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund. Den sydligste del ligger på en
randmoræne fra den Ungbaltiske is som løber fra sydvest mod nordøst. Moræneler dominerer
området. Mindre forekomster med ferskvandsgytje og smeltevandssand findes spredt over området.
Bolderslev Skov ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 11
som har oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Årsnedbøren er på ca. 1.010 mm. Skoven er efter danske forhold regnfuld. Årsnedbøren er 10%
højere end gennemsnittet for Sønderjylland og 25% højere end gennemsnittet for Danmark.

��
�	��
�����������3
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Skoven udgør habitatområde nr. 85 – Bolderslev Skov og Uge Skov
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Skoven er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 30. september 1999 vedr. fredning af
Bolderslev og Uge Skov (registreringsnummer 7915.000) for at sikre hovedparten af arealernes
overgang til urørt skov, hvor et naturligt og varieret dyre- og planteliv kan udvikles og beskyttes,
hvilket bl.a. sikres igennem de åbne, ekstensivt græssede arealer omkring skoven, tilbageførsel til
naturlige afvandingsforhold samt bevaring af det varierede landskab. Fredningen indeholder
bestemmelser om afståelse til staten v. Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningen pålægger umiddelbar iværksættelse af en del plejetiltag. Det drejer sig om hævning af
vandstanden i moser og vådområder ved lukning af grøfter og dræn. Rørlagte vandløb skal
frilægges. Endvidere skal der drives græsning og høslæt på enge og overdrev. Overalt skal nåletræer
fjernes, og de pågældende arealer skal overlades til naturlig tilgroning.

Offentlighedens adgang skal sikres ved en stiforbindelse. Færdsel kan dog begrænses i fuglenes
yngletid eller hvis det i øvrigt skønnes nødvendigt under hensyn til fredningens formål.

Den østlige halvdel af 920a samt hele 927a, 928a og 930d er åbne arealer, der er udlagt til naturlig
tilgroning.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Bolderslev Skov prioriteret som et
naturområde med lavbundsarealer hele vejen rundt om. Der går to biologiske korridorer gennem
skoven, der er af særlig biologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi samt af geologisk værdi.
Skoven er en del af et område med særlige drikkevandsinteresser.

@�
�	������
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Indgår ikke i Naturskovsstrategien for statsskovene, da den ikke var i statens eje på tidspunktet for
strategiens udarbejdelse. Den nu gennemførte fredning af skoven har dog netop baggrund i
Naturskovsstrategien.
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Århus Universitet udfører fra år 2000 forsøg med skovens træartssammensætning. Der er i 2001
udlagt 50 prøveflader på 10 x 10 meter. Der forventes i samarbejde mellem distriktet og
Forskningscentret for Skov-og Landskabs udlagt nogle forsøgsarealer med henblik på at følge den
naturlige tilgroning på et tidligere landbrugsareal (indermarken – afd. 928).

��	��	��
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Der skal ikke ske en egentlig drift af skoven. Dog skal alt nåletræet fjernes/fældes hurtigst muligt.
Skovområdet skal herefter have lov til at passe sig selv. Kunstige grøfter vil blive sløjfet og rørlagte
grøfter vil blive frilagt. Skovens afvandingsforhold skal føres tilbage, således at der kun sker en
naturlig afvanding. Der kan evt. i forskningsmæssig øjemed blive tale om at søge dispensation til
afgrænsede og begrundede indgreb i delområder. Randarealerne skal fortsat afgræsses eller på
tilsvarende måde plejes i overensstemmelse med fredningsforskrifterne.

I forbindelse med fredningen indgår at der skal etableres en trampesti rundt i skoven, så det er
muligt at få et indtryk af den spændende naturskov, der nu ligger urørt. Der formidles om skoven og
om begrænsningerne i færdslen ved skovens indgang. Skoven vil blive meget attraktiv for særligt
naturinteresserede.

Skoven skal registreres som B-skov, idet der ikke kan planlægges store øvelsesaktiviteter i skoven.

Fredningskendelsen tillader jagtudøvelse og jagten er udlejet til en nydannet, lokal jagtforening.

@�
�	"�� �"����	
I lyset af fredningen, der dækker hele skoven, er denne skovs generelle naturpleje beskrevet i sin
helhed i højere grad end det er tilfældet for distriktets øvrige arealer. Der er således ikke for
Bolderslev Skovs vedkommende foretaget en adskillelse af § 3-beskyttede skovmoser fra de øvrige
skovbevoksede arealer. En sådan adskillelse vil dels være meget vanskelig at foretage, dels vil
grænserne mellem skovmose og skov på tørrere bund ændre sig i takt med, at grøftesystemet
forfalder eller sløjfes aktivt. Da hele skoven desuden underkastes samme behandling, er der ikke
noget administrativt behov for at foretage en adskillelse.

Skoven ligger på en randmoræne, hvilket indebærer, at jordlagene er forskubbet. I nogle tilfælde er
de vandførende lag skubbet op i skrå/lodret stilling, hvilket bevirker, at vandhuller kan forekomme
på højtliggende steder. Nær skovens højeste punkt findes således et vandhul.

I den sydlige del af skoven findes en øst/vest-gående dal med stejle skrænter. I siderne danner
udstrømmende grundvand sumpkilder med flydejord. Kilderne er botanisk set meget værdifulde.

I den nordlige del af skoven er der udbredte flademoser, der skyldes et fladt plateau med
underliggende vandstandsende lerlag. Moserne udgør omkring 15 ha. Moserne afvandes ved
gravede grøfter gennem to tærskler i terrænet. Hver gennemgravning sænker vandstanden med 0,5-
1 m på de opstrøms liggende arealer.

I den centrale del findes stedvis flade vandhuller, der formodentligt stammer fra opgravning af fyld
til veje.
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Den svære lerjord, de dårlige afvandingsforhold og de stejle skrænter langs den øst/vest-gående dal
har i tidens løb umuliggjort opdyrkning de fleste steder. Tidligere har området været en mosaik af
skov og enge. Der menes at være kalk i jorden, men ikke i udpræget grad.

Skoven er meget artsrig. Der forekommer 4 gøgeurter, nemlig ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt,
skov-gøgelilje og skov-hullæbe. Desuden forekommer bl.a. enblomstret flitteraks, skov-hundegræs,
liljekonval, finger-star, skov-star, engblomme (gullistet som opmærksomhedskrævende (X)),
guldnælde, kodriver (fladkravet, hulkravet, storblomstret samt krydsninger), krybende læbeløs,
uldhåret ranunkel og tandrod.

Af vedplanter kan fremhæves et enestående indslag af lind (især småbladet, men også storbladet
(rødlistet som sjælden ®) samt krydsninger). Bestanden af småbladet lind er en af de største i
Danmark. Desuden findes bl.a. ask, avnbøg, bævreasp, bøg, stilk-eg, hvid-el, rød-el, skov-elm,
hassel, engiflet hvidtjørn, spids-løn, skør-pil, sort-pil (rødlistet som sjælden ®), ribs og ær.
Gennemgående er træerne ret unge, og skovbunden er fattig på dødt ved.

I moserne og de muldrige dele er der fundet adskillige svampe med høj indikatorværdi for
naturskov. Flere af svampene er rødlistede. Der er en klar tendens til, at sjældne svampe især findes
på områder med mange gøgeurter.

Blandt skovens laver er et dominerende element arter, der er karakteristiske for naturskov med lang
historisk kontinuitet. Der er bestande af almindelig skriftlav, som overgår bestandene i alle andre
danske skove. Man skal til oceaniske skove i Skotland for at se noget tilsvarende. Lav-slægten
!����(	��	���� er afhængig af rent vand og er stærkt udsat i Danmark. Den findes i Uge Skov.

Skovbunden har en rig mosflora.

Der findes mange små, biologisk interessante vandhuller. Der er f.eks. mange bille-arter. Desuden
forekommer bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®) og lille vandsalamander (gullistet som
opmærksomhedskrævende (X)). Stor vandsalamander er almindelig (gullistet som opmærksom-
hedskrævende (X)). I de senere år er flere vandhuller blevet gravet eller oprenset af hensyn til
bjergsalamander. Helt små vandhuller opstår løbende, og i særlig høj grad efter orkanen den 3.
december 1999, hvor rodvæltede træer efterlod huller, som bliver vandfyldte.

Skoven rummer 40 arter af ynglende fugle, hvoraf flere er fåtallige i Danmark, f.eks. duehøg,
misteldrossel, korttået træløber og ravn.

Af pattedyr findes bl.a. ræv og rådyr.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 15,4 ha overdrev, 1,4 ha eng samt ca. 9,8 ha
mose.

+���������
§ 3-beskyttet vandløb. Bæk i den østlige del af skoven. Den udspringer i Årslev Skov (andet
ejerforhold) øst for den sønderjyske motorvej. Den har i Bolderslev Skov skåret sig ned i en dyb
kløft, som er beskygget af høje træer. Bunden er hård med partier af sand, grus og sten. Faldet
gennem skoven er ikke stort, men strømningen er turbulent på grund af den varierede bund. Dybden
er 2-6 cm, og bredden er 1-1,4 m. Længden i skoven er 1000 m.
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Vandet er meget rent. Der afledes dog vejvand fra motorvejen til åen. Forureningsgraden er I.
Vigtigste tilløb i skoven er en bæk, som kommer fra området ved afd. 923l (en tidligere højmose,
der kan forsøges retableret). Tilløbet er beskrevet nedenfor.
De beskyggede forhold bevirker, at der ikke er højere planter knyttet til Skovbækkens forløb i
skoven.
Mosset .�
�����	��	(������ vokser på sten i rent ferskvand. Arten er akut truet i Danmark.
Der er i Skovbækken registreret en fin stentilknyttet rentvandsfauna, bl.a. en enestående forekomst
af vårfluer. Vårfluen /�	������ ���(���� er en udpræget rentvandsart og har her sin talrigeste
forekomst i Sønderjylland. Andre udprægede rentvandsarter er slørvingen 6�	(������	� ���� og
vårfluen %���(����
	�������	��
.
En række af de øvrige arter er følsomme over for formindsket oxygenindhold i vandet, og deres
tilstedeværelse viser altså oxygenrige forhold.
Vandkæren .���	��	�������	 er på gullisten som opmærksomhedskrævende (X).
Nedenstrøms skoven findes et styrt, som næppe er passabelt for fisk.
����
�	A�Mosser: .�
�����	��	(�������
&3	A�Ledorme: Børsteorme: G�
��������$�%������������������	���� Regnorme: Bækorm. Igler: Almindelig bruskigle.
Mider: G�����	 (vandmide)�
Krebsdyr: =	����	 (muslingekrebs), ferskvandstangloppe,����(�����
	������	(���.
Døgnfluer: 6	���������	��, =����������
��������
$�5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	� ��	�������$� 6�	(������	� ����, G��(��	� �����	�	$� G�� ���(	$� &�
���	� (�����	, &�� ���1���	$
&�
�����	���(����.
Tæger: Bækløber.
Biller: Vandkalve: /�	��� ����	���.� Vandkærer:� /�	(	��	� �������$� .���	��	� ��	(����$� .�� ������	$� lys bækbille.
Klobiller: Strømklobille, stor klobille.
Vårfluer: /�	������ ���(����$� 5���(��	� ������	$� G�
��������	�,� 9�(�������	� ��I�	1$� ����(����������	�� (bl.a.
���(���(��
�	�(������	)$����	
�����	1�(�����	���$�����	��������$����	(�����	��	�(�	�	$�%���(����
	�������	��
$�%���
�	�������
Tovingede: Myg: Dansemyg: 6�����	� 
�����	$� =����������	�$� 9�(�����(��	$� &	�	���	$� 0����(�	����,� ����������

�	���
$�����(	�	���
$�����(��(����������(����$�%��
���������	������$��	�������	,�J	�����
�	. Glansmyg: ���(������	
�	(������$�����	�����	). Kvægmyg: 5���
����
������
. G�
�����	�:�#�(�	���	.�Mitter: =���(�����. Sommerfuglemyg:
,�������	�����	�	$��������(���	. Stankelben: 5��������	�$�%(�������(�	. Fluer: Dansefluer: =�������	.
Bløddyr: Snegle: /�����������1$ huesnegl, pytsnegl. Muslinger: Ærtemusling�
>1���
����A Sønderjyllans Amt har målsat vandløbet A (særligt naturvidenskabeligt
interesseområde). Målsætningen er opfyldt. Det undersøges, hvor vidt det nævnte styrt kan fjernes.
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§ 3-beskyttet vandløb. Tilløb til Skovbækken. Bækken kommer fra det centrale plateau i skoven
omkring afd. 923l (en tidligere højmose). På det sidste stykke inden Skovbækken har tilløbet skåret
sig kraftigt ned i skovbunden. Længden er 600 m.
Normalt er bækken ikke vandførende i sommerperioden.
����
�	A�Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg.
&3	A Ledorme: Børsteorme: G�
��������$�G�
��(������	����	���$�%������������������	���. Regnorme: Bækorm.
Krebsdyr: =	����	� (muslingekrebs), =����(��(������(	���, ferskvandstangloppe vandbænkebider.
Slørvinger: /
�����
��	���	�������$�&�
���	�(�����	.
Tæger: :������	�����	���$�bækløber.
Biller: /�	�������	����(vandkalv)$�/�	(	��	���������(vandkær)$�9�(��(	�	�����	(�	�
Vårfluer: ���(���(��
�	�(������	$ løvvårflue, 9�(�������	���I�	1$�5���(��	�������	$����(�������	�
����.
Tovingede: Dansemyg: 9	(��������	� ������	$� #�	
��	� ����������$� ����������(�	����� (����������. Mitter: 6�KK�	�
Sommerfuglemyg: ,�������	� ����	�	. Stankelben: 5��������	$� ���������	� ������	. Stikmyg: /����� (	��	��$� =���1
������	��.
Bløddyr: Snegle: /�����������1��Muslinger: Ærtemusling.
>1���
����A Sønderjyllans Amt har målsat vandløbet A (særligt naturvidenskabeligt
interesseområde). Målsætningen er opfyldt.
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Som udgangspunkt skal skoven passe sig selv.

I planperioden bliver opgaven primært at sikre gennemførelsen af de opgaver, der er foreskrevet i
Naturklagenævnets kendelse samt at følge op på en passende formidling for skoven både på stedet
og foldermæssigt samt at sikre en passende tilgængelighed på den stirute, der afmærkes.

Distriktet skal tillige sørge for, at forskning og undersøgelser foregår med fornødne tilladelser samt
at resultaterne indgår i Skov-og Naturstyrelsens videngrundlag.

Udgivelser:
Bolderslev og Uge skove, Biologiske undersøgelser, Skov-og Naturstyrelsen 1998.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

189

'�#�����	"����9	
��
�����
���	2�+�����	��#������#�2�5�	
��	���
4���	��

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

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

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

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

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

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

Figur 6.4 – Aldersfordelingen i nål i Årtoft Plantage før og efter stormen

4������
Årtoft/Torp plantager er beliggende i landskabsrummet mellem Uge bæk og Bjerndrup Mølleå på
det langstrakte bakkedrag, der strækker sig fra morænen ved Stubbæk til Tinglev hedeslette.
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Området ligger lige ved Hovedstilstandslinien. Hoveddelen ligger på Tinglev hedeslette vest for
linien og øst for linien findes et morænelandskab med overvejende sandbund. Årtoft Plantage er
også præget af dødistopografi. Kigger man mod øst, lige øst for den ældre vej, kan man se en
randmoræne som blev afsat foran Nordøstisen.

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

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

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

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

Klimaet er karakteriseret med en høj årsnedbør på ca. 1.000 mm i gennemsnit over perioden 1981-
95. Nettonedbøren efter fordampning er ca. 475 mm (DMI/Foulum). Området er udsat for forårs-
nattefrost.

��
�	��
�����������3

������!	1��	
Ingen – men beliggende umiddelbart vest for habitatområdet ”Hostrup sø, Assenholm mose og
Bjergskov”.

�	�������	
Alle moser og græsningsarealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men der er ingen egent-
lige fredninger.

8�����"����������
Af Sønderjyllands amts regionplan 1997 – 2008 fremgår det, at plantagerne er beliggende indenfor
områder af biologisk og delvist geologisk værdi samt særlig landskabelig og friluftsmæssig værdi.
Derudover løber der en biologisk korridor nord-syd i plantagernes vestkant samt øst-vest imellem
de to plantageområder. Plantagerne er udlagt som jordbrugsområder med naturinteresser og den
nationale cykelrute ”Hærvejen” tangerer plantagernes vestlige kant sammen med en vandrerute.
Torp Plantage er del af et område med særlige drikkevandsinteresser.

Bjerndrup Mølleå og Uge bæk er prioriteret som vandløb, der skal rumme et varieret dyre- og
planteliv, men som ikke er egnet som levested for fisk.
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Endelig er Torp Plantage i sin helhed udlagt som råstofgraveområde for grus. Der er igangsat
undersøgelser om en mulig fremtidig udnyttelse af grusressourcerne. Forud for en eventuel
udnyttelse af råstofforekomsterne vest for motorvejen, skal der foretages en VVM redegørelse.

5��
�	���
�	��
Der findes en langdysse syd for hvor Gablinie møder Plantagevej i Årtoft Plantage (Afd. 593), samt
en stensat fårefold ved Kirkevej i Årtoft Plantage afd. 594. Derudover findes spredt i plantagen
gamle afdelingssten i granit fra den tyske tid.

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

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

Flere steder i Årtoft Plantage – bl.a. i afd. 568 – findes de såkaldte Emeiskulturer. Disse kulturer har
navn efter den tyske forstmand Carl Emeis, der udviklede en meget intensiv jordbearbejdnings-
metode, hvorefter de store hedestækninger i Slesvig-Holsten kunne opdyrkes med skov.
Jordbearbejdningen involverede dyb pløjning, brydning af lyngtørv, allag og andre massive jordlag
samt bortdræning af vand. Metoden satte sig kraftige spor i jordbunden, idet man med ganske få
meters mellemrum (ned til 4 meter) gravede et omfattende system af op til en meter dybe grøfter
tværs over et areal, hvorefter den opgravede jord lagdes mellem grøfterne. Der plantedes mellem
grøfterne.

�	����
����
Plantagerne indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch
og blev rubriceret som ektensivt anvendt (10-30 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´
er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater.
Tallene viser, at Torp og Årtoft fortsat er ekstensivt anvendt.
Plantagerne besøges ikke meget af offentligheden – måske en del svampesamlere om efteråret og
folk, der lufter hunde (1998 undersøgelsen kunne tyde på dette sidste). Uge Hedegårds Golfbane
støder direkte op til plantagernes vestside. Golfbanen er meget benyttet, men det er ikke indtrykket,
at golfspillerne besøger plantagen.

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

Friluftspotentialet er for tiden ikke udnyttet. I den sydlige del af Torp Plantage findes en primitiv
overnatningsplads. En planlagt primitiv lejrplads, som skulle være etableret i forbindelse med købet
af ejendommen Potterhus er af forskellige årsager ikke etableret. Området er meget støjbelastet.

��	��	��
�	
Driften vil – specielt for Årtoft plantage – i den kommende planperiode blive helt domineret af
eftervirkningerne fra decemberorkanen 1999. Målsætningen er primært at få etableret mere stabile
skovbevoksninger og få genskabt skovklimaet. I Torp Plantage planlægges udnyttelse af
grusforekomsterne – jfr. afsnittet ”andet” nedenfor.
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Hugsten vil i de kommende år især blive præget af randpåvirkning i form af større eller mindre
supplerende stormfald, udtørring og billeangreb. Der er derfor i planperioden regnet med et større
areal til foryngelse end fladefaldsarealet opgjort fra stormfaldet. I alt er der anvendelsesforslag for
187,4 hektar, således at der sker ændringer på i alt 41% af totalarealet.

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

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

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

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

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

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

De anvendte blandinger af nåletræ vil være:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:����*'� (MOS – 2,30 ha), ��

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

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

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

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

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

Arealandelen af hjemmehørende træarter (løvtræ (på nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr) øges
tilsvarende fra 15 til 45 % i Torp Plantage og fra 15 til 36 % i Årtoft. De ikke skovbevoksede
arealer øges betragteligt i Torp Plantage grundet udlæg til mulig råstofgravning Samlet udlægges
28,7 ha til naturlig tilgroning.
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Bommerlund plantage er en stor, sammenhængende nåletræsplantage beliggende syd for Gejlå og
på begge sider af den gamle Hærvej og amtsvejen Hellevad-Bov. Mod øst afgrænses plantagen af
motorvej E45. Kruså ligger ca. 3 km sydøst for plantagen.

Plantagen er anlagt på tidligere hede i perioden 1880 – 1910 af det prøjsiske forstvæsen. Det har
formentlig været nødvendig at reolpløje, hvilket er en særlig dyb pløjning, for at sikre etableringen
af de nyplantede træer.

Plantagen er i dag på 671,6 ha og var før stormfaldet en ret ensformig nåletræsplantage med få
løvtræsbælter og kulturer. 596,8 ha var skovbevokset og heraf var 84 % nål. Langt størstedelen
heraf var rødgran. Egen var det dominerende løvtræ. Moser og enge udgjorde 47,3 ha af det
samlede areal.

Plantagen forekommer ensartet og er stadig domineret af rødgran og med bælter af eg.

På sydvestsiden af Bommerlund mod Vejbæk er der gennem de sidste 10 år foretaget skovrejsning
på agerjord – se afsnit 6.10.28.

Stormfaldet den 3. december 1999 var på ca. 23.500 m3 svarende til 39 m3 pr. skovbevokset ha.
Fladefaldet er opgjort til 92,1 ha, og derudover er der ca. 15 ha mere eller mindre ødelagte
bevoksninger og rande, der må forventes gå i opløsning, hvorfor de er medtaget i denne plan.
Samlet ca. 18 % af skovens skovbevoksede areal. I procent af den samlede træmængde i plantagen
før stormfaldet var faldet dog meget større. Det skyldes, at hovedparten af de faldne bevoksninger
ligger i området mellem Hellevad-Bov vejen og motorvejen, hvor der fandtes et massiv af modne
granbevoksninger, der skulle have været sat til skærmstilling i den kommende planperiode. Faldet i
denne østlige del af plantagen er derfor meget omfattende i m3 per ha. Den vestlige del af plantagen
er og var derimod domineret af mellemaldrende bevoksninger anlagt efter stormfaldet i 1967.

6�
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Den gamle plan beskrev, hvorledes plantagen var præget af kulturfladerne efter 1967-stormfaldet og
af den bevoksningsopløsning, der siden da havde bredt sig i resten af den gamle skov. Imidlertid
beskrev planen den østlige ende af plantagen således: ”Her findes nu et fortrinligt nåletrækompleks
20 – 40 år gammelt og både frodigt og afvekslende. En rimelig hugstfølge kan fremover
gennemføres.”. Det er denne del af skoven, der blev hårdest ramt ved stormfaldet 3. december 1999,
og de omtalte bevoksninger er nu er næsten ikke eksisterende.

Aldersfordelingen for nåletræet før og efter stormen fremgår af Figur 6.5.

Figur 6.5 – Aldersfordelingen i nål i Bommerlund Plantage før og efter stormen

Der er både kronvildt og dåvildt i plantagen.

Der findes både en skovfogedbolig og 2 skovløbersteder i plantagen.

4�������������!�
Bommerlund Plantage ligger på Tinglev Hedeslette, midt på den yderste grænse for Nordøstisen der
deler området op i to dele. Øst for linien er landskabet præget af dødistopografi. Vest for linien
findes den ”rene” hedeslette. Bommerlund Plantage ligger med andre ord i en overgangszone
mellem morænelandskab og hedeslettelandskab. Per Smed (1982) har dog tolket hele dette område
som hedeslette.

Området kan deles op i en vestlig og en østlig del. Grænsen udgøres af Nordøstisens yderste
udbredelse. I øst findes smeltevandssand og –grus, som har været påvirket af isen. Vest for dette
område findes ekstramarginalt smeltevandssand og aflejringer af ferskvandstørv. Et store areal mod
syd er sandsynligvis ekstramarginalt smeltevandssand og –grus. Området er afgrænset i nord af Gejl
Å, hvor der findes ferskvandsgytje. Spredte forekomster af flyvesand og –gytje samt
ekstramarginalt smeltevandsgrus findes i hele området.

Store dele af Bommerlund Plantage blev stormfældet under orkanen i december 1999. Der blev
derfor lavet en forløber for en forstlig lokalitetskortlægning bestående af beskrivelse af
jordbundsprofiler i 4 gravede jordbundshuller. Disse var placeret efter distriktets vurdering af
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jordbundsvariation og forskellig vækst og trivsel hos de væltede træbevoksninger. De 2 vestligst
beliggende jordbundsprofiler er grove sandjorder med en dominerende kornstørrelse mellem 0,5 og
2,0 mm. Disse har meget ringe vandholdende evne. De 2 østligste profiler er sandjorder med en
dominerende kornstørrelse mellem 0,25 og 0,50 mm (mellemsand). Det sydligste af disse viste
cementeret al-lag.

Området ligger i den sydlige del af det nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-Kværs-
Gejl. Fra vest mod øst ses zonerne: Hedeslette (Tinglev) – Hovedopholdslinien (Kiplev, svagt
antydet) – Dødisbælte – Østjyske israndslinie (Kværs, markant bakkedrag). Endvidere ligger
plantagen i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2.

Klimaet er karakteriseret ved en høj nedbør på over 1.000 – 1.050 mm årligt (gnst. 1981-95). Det er
den mest nedbørrige del af distriktet. Forårsnattefrost forekommer almindeligt.

�	�������	
En bræmme på ca. 50 m´s bredde langs Gejlå mod nord er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 7. september 1962 (registreringsnummer 187.000), der status quo-freder en gammel vej
(Oksevejen) og vandløbet samt bræmmer derom af landskabelige, historiske og kulturhistoriske
grunde. Bræmmerne har en udstrækning på ca. 1150 meter mod vest og ca. 600 meter mod øst. De
samme begrænsninger gælder de private enge på nordsiden af Gejlåen.

Den gamle hærvejsstrækning der går nord syd ca. midt i plantagen er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 21. november 1941 (registreringsnummer 585.00.1), der status
quo-freder en del af Oksevejen med bro og vadested samt jord- og stendige. Det fredede vejstykke
har en længde på ca. 1 km og en bredde på 20-30 meter.

Alle åbne udyrkede arealer i plantagen er derudover omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

8�����"����������
Bommerlund Plantage er beliggende i et område af biologisk og delvist geologisk værdi samt særlig
landskabelig og friluftsmæssig værdi med biologiske korridorer fra nord til syd og øst til vest,
vandreveje og en international cykelrute (Hærvejen). Området langs Gejlå mod nord er af særlig
biologisk, geologisk og landskabelig værdi. Der er VMPII-lavbundsarealer og naturområder langs
Gejlå (Plantagens nordlige del).

Hele plantagen er beliggende indenfor et særligt drikkevands område. Bov kommune vil etablere et
nyt vandværk i Vejbæk skov ved Vejbækvej (afd. 1609a) med vandboringer i Bommerlunds
sydvestligste del. Området mod syd og vest er udlagt som skovrejsningsområde, hvilket giver
mulighed for yderligere udbygning af Vejbæk skov.

@�
�	������
	�
�����
I plantagens nordvestlige del er et areal på 3,0 ha udlagt som urørt skov, hvorfor det ligger til
naturlig tilgroning. Grøfterne er blevet tilstoppet.

5��
�	���
�	��
Plantagens kulturhistoriske værdier findes primært i et bælte langs Hærvejens forløb gennem
plantagen. Dels er der Hærvejen i sig selv, men også de dertil knyttede diger samt vejpligts- og
vejvisersten er af stor værdi. Gejlå Bro, hvor Hærvejen krydser åen, skal selvfølgelig også nævnes.
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Flere steder primært langs plantagens yderkanter findes endvidere skovdiger, der stammer fra før
anlægget af plantagen. De fleste diger findes i den østlige del af plantagen og har markeret arealer
tilhørende den tidligere Bommerlund Kro. Derudover findes spredt i plantagen tilhuggede
afdelingssten fra den tyske tid.

Navnene Roglehus og Løjdegård er gamle landemærker på Hærvejen. Bommerlund er navnet på
den gamle Hærvejskro, der lå ved Vadestedet og broen over Gejlå.

Brændevinsstenen  mod nord er en stor granitsten med indhugget motiv af en rytter og en ung pige.
Stenen er rejst i 1960 og markerer 200-året for Bommerlundkroens oprettelse.

�	����
����
Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som moderat anvendt (30-100 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater fra
undersøgelsen. De viser, at Bommerlund plantage fortsat kan karakteriseres som moderat anvendt.

De strøg, der har specielt høj landskabsværdi, lader sig let udskille: Det er strøget langs med
Oksevejen, engene og skovranden langs Gejlå samt området i og omkring Paradis-mosen.

Friluftslivet er knyttet til Hærvejen, hvor der er information og opholdsmuligheder, primitiv
lejrplads, samt i forbindelse hermed en afmærket mindre vandretur. Der er ikke udgivet
vandretursfolder for Bommerlund Plantage.

��	��	��
�	
Plantagens drift vil i den kommende planperiode blive helt domineret af eftervirkningerne fra
decemberorkanen i 1999 – især i den østlige del.  Målsætningen er at få genetableret skovklimaet, at
få etableret stabile bestande og øge løvtræandelen yderligere.

Bommerlund plantage er i den vestligere del præget af tilplantninger fra den seneste orkan, der
anrettede væsentlig skade i området, nemlig orkanen fra 1967. Hugsten vil i den kommende periode
blive præget af udbytte af mindre dimensioner fra denne del og hugst i randene i plantagens
orkanramte del mod øst. Der er derfor i planperioden regnet med et større areal til foryngelse end
fladefaldsarealet opgjort efter stormfaldet. I alt er der forslag til ændringer i anvendelse (herunder
træartsskifter) for 165,3  hektar, hvilket er en betydelig del af plantagens samlede areal.

Forslagene til anvendelse af disse arealer tager udgangspunkt i de generelle retningslinier for
statsskovarealer, herunder Skov-og Naturstyrelsens træartspolitik. Ud fra dette og de lokale terræn-,
jordbunds-og vækstforhold i øvrigt er der søgt opbygget en ny skov med betydeligt større variation,
hvilket giver større mulighed for vedvarighed i driften og for i fremtiden at kunne forynge skoven
ved selvforyngelse.

På grund af jordbundsforholdene vil nåletræerne også i fremtiden indgå med stor vægt, men det sker
i blandingsbevoksninger. Plantninger med kun en træart vil derfor ikke indgå, så det ensidige præg
af rødgran vil blive meget ændret i den kommende periode. De anvendte blandinger af nåletræ vil
være:
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I blandingsforholdet 50/20/20/10 Douglasgran/sitkagran/skovfyr/lærk
Sitkagran/douglasgran/skovfyr/lærk
Thuja/sitkagran/skovfyr/lærk
Sitkagran/grandis/skovfyr/lærk,
Rødgran/sitkagran/skovfyr/lærk,

I blandingsforholdet 60/20/20 Rødgran/skovfyr/lærk
Skovfyr/sitkagran/lærk
Sitkagran/skovfyr/lærk

Der etableres nåletræ på næsten 100 hektar. De ca. 15 ha heraf vil være lærk og skovfyr, der
etableres med henblik på senere underplanting med løvtræ og/eller ædelgran. Resten er især
sitkagran på 55,2 hektar og rødgran på kun 12 ha.

Skov- og Naturstyrelsens Pyntegrønstrategi omfatter arealer på Aabenraa statsskovdistrikt. Der
indgår kun arealer i de mest velegnede områder, hvilket er i Bommerlund plantage og Torp/Årtoft
Plantage. Distriktet indgår kun som producent af nobilisgrønt, og til dette formål er i alt 12,4 ha
udpeget til tilplantning med denne træart i planperioden: Afd. 1460a, 1461 c og e, 1462c samt
1465a

En evt. inddragelse af yderligere arealer til pyntegrøntdyrkning skal ske ved planændring.

Konverteringen i retning af mere løvtræ vil være betydelig. Af de 165,3 ha, der skifter anvendelse
tilplantes 55,1 ha med løvtræ, altså 1/3. Det fremgår således tydeligt af såvel foryngelsesplan som
kort, at store arealer tilplantes med eg (34,6 ha) men også bøg benyttes i vid udstrækning (15,7 ha).
Dette sker i håb om at øge plantagens fremtidige stabilitet og variation.

Eg/kirsebær/østrigsk fyr i blandingsforholdet 80/15/5 eller eg/andet løv med diverse buske vil være
de mest benyttede egeblandinger. Eksempelvis kan peges på afd. 1473, hvor der etableres eg
indblandet 15 % andet løv og 15 % lærk. Lind vil f.eks. indgå i afd. 1456d. De indblandede busk-
arter vil være til glæde for dyrelivet og skovgæsten.

De eksisterende løvtræbælter blev planlagt i 1990, men i forbindelse med denne planperiode sker
der en færdiggørelse og udbygning. De nye løvtrækulturer vil være med til at danne et nord-syd-
gående løvtrænet, mens lærkebælterne langs Anden Vej og Fjerde Vej vil være starten på et øst-
vest-gående net af stabile nåletræsarter, der med tiden må udbygges. Med tiden kan disse bælter
underplantes med mere sårbare arter f.eks. bøg eller ædelgran.

I afd. 1397 og 1399 etableres eg under hensyntagen til vandværksboringerne i Vejbæk skov. Mod
nord vil egeplantningerne ud mod Gejlå med tiden skabe et smukt skovbryn ud mod åen og en blid
overgang fra plantagen til det åbne land.

Der etableres også eg på en ny måde, nemlig ved holmevis planting af 1-2.000 ege per hektar og
imellem holmene skal der ske naturlig tilgroning.  Dette skal ses som et led i at øge biodiversitet og
arbejde mod naturnær skovdrift med et minimum af plantning på lang sigt. Denne metode vil blive
anvendt i afd. 1469 a.
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Som et yderligere skridt i denne retning henlægges afd. 1446a på 3,2 ha til naturlig tilgroning,
hvilket også vil gælde afd. 1469c.  Det forventes, at de tidlige faser vil blive domineret af birk og
røn.

Bøgekulturene etableres ved skærmstilling af især ædelgranbevoksninger f.eks. mod nord i afd.
1458 ud mod Bov-Hellevadvejen og mod syd i afd. 1494 grænsende op til Hærvejen. Der
underplantes dog også rødgran i afd. 1434 for at sikre en god bræmme af løvskov langs hovedvejen.

&	���������7
Der er ovenfor nævnt, at der udlægges arealer til naturlig tilgroning samt sker ekstensiv tilplantning
med eg i holme og naturlig tilgroning mellem holmene.

Mod vest i plantagen udlægges flere arealer (afd. 1369 c og f, 1376b samt 1377c) til mosearealer.
1369c og f vil indgå som en udvidelse af Store Mose, der er et eksisterende sø- og mose-område. De
nord for liggende ege vil indgå i arealet efter at være afstandsstillet. 1376b vil sammen med 1377
(udlægges til slette) udvide det vest for liggende moseareal.

Afd. 1413b, 1414f og 1421 b på samlet 3,9 hektar inddrages i mosearealet Paradiset, ligesom
afd.1423b (0,4 ha) udlægges til slette i tilknytning til mosen. I 1488b ryddes bevoksningen så det
åbne naturareal vest for udvides.

Arealerne langs Hærvejen plejes – som det er almindeligt i plantagen for arealer langs Hærvejen –
langt mere intensivt ved hugst og lysstilling af træer. Derved skabes et indblik under træerne, og
plantagen markerer sig ikke så massivt ud mod den gamle oksevej.

/����7
Publikumsforholdene kan bedres ved udgivelse af en vandretursfolder for plantagen. I første
omgang overvejes udgivet en lokal folder og afmærket en vandrerute. Den stimæssige
sammenhæng med Vejbæk skov, der ligger lige syd for, skal indgå i planlægningen.

De kulturhistoriske elementer omkring Hærvejen/Oksevejen plejes fortsat.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagen udgør 3,4 ha sø, 0,8 ha hede, 8,9 ha eng og 25,9 ha
mose.

:�����'$� (SØ – 1,90 ha), :�����'$� (MOS – 1,80 ha), +
�	��>���
§ 3 beskyttet sø og mose. Lysåben sø og mose i udkanten af skoven. Mod syd findes marker med
andet ejerforhold.
Søen har en stor åben vandflade. Vandet er klart. Ved bredden findes sine steder hængesæk. Ellers
er kantvegetationen ringe udviklet.
Den omgivende mose er sine steder meget fugtig. Der er få spredte træer. Mosens vegetation er
generelt næringsfattig, men nær skoven ses et mere næringsrigt indslag.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok (nær skov).
Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, sand-hjælme (nær skov), almindelig hundegræs (nær skov), smalbladet kæruld,
almindelig rapgræs (nær skov), lyse-siv, almindelig star, toradet star, almindelig sumpstrå, tagrør.
Tokimbladede: Grå bynke (nær skov), hedelyng, hindbær (nær skov), klokkelyng, bidende ranunkel (nær skov),
rosmarinlyng, ager-tidsel (nær skov), tranebær, tveskægget ærenpris (nær skov).
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Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, krybende pil, hæg, hvid-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 2. Smukt landskab.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig sø og mose med hængesæk. På det stormfældede areal i
1369c undlades gentilplantning og krattet i 1369f ryddes, hvorved mosens areal udvides mod vest.

:�����)�� (HED – 0,8 ha)
§ 3-beskyttet mose. Nordvestlig dellitra. Mose omgivet af granskov.
I vest er mosen lyngdækket, men ellers er den overvejende dækket af tueformede græsagtige
planter. Der er spredte store graner.
Mosen er ret tør. Der er små fugtige partier.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, lyse-siv, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, tyttebær, rejnfan, revling, hvid snerre, tranebær.
Vedplanter: Rød-gran.
Mosser: Filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A� Bevaring af næringsfattig hede og hedemose.

:�����)�� (MOS – ca. 0,3 ha)
§ 3-beskyttet mose. Sydøstlig dellitra. Mose omgivet af granskov. Mosen er overvejende dækket af
tueformede græsagtige planter. Der er spredte graner. Der er intet frit vand.
����
�	A  Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, tyttebær, tranebær.
Vedplanter: Stilk-eg, rød-gran, almindelig røn.
Mosser: Almindelig jomfruhår, filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A� Bevaring af næringsfattig mose.

:�����)�� (MOS – 1,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose, som hovedsageligt er omgivet af nåleskov eller tidligere
nåleskov (nu ukultiveret).
Mosen består af lyng i knolde med mellemliggende fugtige partier. Den centrale del er meget
fugtig.
Der er ingen større vedplanter. Imidlertid ses små vedplanter, bl.a. selvsåede graner.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, klokkelyng, revling, tranebær.
Vedplanter: Rød-gran, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A�3. Smuk mose.
��� ������A�3.
>1���
����A Bevaring og udvikling af næringsfattig mose. Selvsåede vedplanter bør holdes i ave,
men udgør ikke et akut problem. Ved at undlade at gentilplante i 1376b og 1377c udvides det åbne
areal mod øst.

:�����*'� (MOS – 1,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben tørvemose hovedsageligt omgivet af granskov. I mosen er der spredte
vedplanter, især nåletræer.
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Mosen er ret tør. I udkanten er der udgravet en lav ringformet kanal. Kanalens bund er for
størstedelens vedkommende fast og tør, men der er dog åbent vand i nordvest og sydøst. Vandet er
brunt og uklart.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, almindelig star.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng.
Vedplanter: Dun-birk, rød-gran.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Fugtig tørvemose.

:�����$�7 (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Kunstig sø omgivet af høj granskov. Søen er en smule beskygget af de omgivende
graner. Den er lavvandet, og planter stikker op gennem overfladen.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star.
Tokimbladede: Hindbær.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, almindelig gedeblad, rød-gran, krybende pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af dam, som har udviklet sig til et naturligt præg. Det tillades at søen gror til
og med tiden overgår til mose.

:�����$�� (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose i den nordlige del af skoven mellem hovedvejen og Hærvejen. Mosen er
dækket med træer og højt ris. I den centrale del er en fugtig sænkning.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, grenet pindsvineknop, lyse-siv, tagrør.
Tokimbladede: Angelik.
Vedplanter: Ask, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hunde-rose.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille mose. Pilekrat ryddes for at sikre udsigten fra den gamle bro.

:�����$%7 (MOS – 0,80 ha), :�����$%� (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Området er hovedsageligt omgivet af nåleskov.
I mosen findes en del spredte træer, der til dels er høje. Bunden er hovedsageligt tør og græsklædt. I
den østlige del er mosen lysåben og fugtig.
Søen ligger i den østlige del. Den har åbent vand med tørvemos i overfladen samt en omgivende
hængesæk.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, hvid snerre.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, almindelig gedeblad, rød-gran, glansbladet hæg, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø og tørvemose med hængesæk.

:����%��� (MOS – 13,10 ha), :����%��� (SØ – 0,70 ha), ��	����!����,
§ 3-beskyttede søer og mose. Stor overvejende lysåben mose med spredte søer. Omgivelserne er
nåleskov (mange vindfælder).
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Sine steder findes ret tæt bevoksning (hist og her med vindfælder). Det drejer sig om et område ved
sporet i øst og et område i det nordvestlige hjørne. Derudover findes spredte træer og buske.
Afd. 1412b er tre søer, nemlig to ret store labyrintagtige søer i den centrale del samt en mindre sø i
det sydøstlige hjørne. Søerne har åbent vand. Vandet er klart og brunt. Nogle steder er der
hængesæk.
Ved en grøft i den nordøstlige del findes en fjerde sø dækket med tagrør. Den er ikke vist på
skovkortet.
Områder af mosen har tidligere rummet bevoksninger med rødgran. De er nu ryddet, men stødene
ses stadig. Det drejer sig om et centralt område lidt nord for afd. 1423b og et nordligt område syd
for afd. 1415b.
Mosens bund er gennemgående fugtig. Der er vandfyldte grøfter. Områderne med bevoksning og de
ryddede områder med stød er ret tørre.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, mark-frytle, vellugtende gulaks, sand-hjælme, almindelig hundegræs,
smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig sumpstrå, rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Bellis, blåbær, hedelyng, hindbær, håret høgeurt, bidende ranunkel, klokkelyng, gåse-potentil, revling,
rundbælg, skovstjerne, hvid snerre, tormentil, tranebær, tyttebær, lancet-vejbred, smalbladet vikke, tveskægget
ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, vorte-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, krybende pil, lærk, almindelig røn, selje-røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring og udvikling af lysåben tørvemose. Der skal ske rydning af nåletræer.
Vindfælder fjernes. Ved at undlade gentilplantning af 1421b samt rydde afd. 1413b og 1414f, der
ligger mellem Paradismosen og de to østligste søer i afd. 1414, udvides og sammenbindes de åbne
naturarealer. På sigt søges mosen og engene ved Gejlå knyttet sammen gennem rydning af 1415b.
Der igangsættes forsøgsvist græsning af mosen.

:����%�%� (MOS – ca. 0,9 ha), :����%�%� (SØ – 0,3 ha)
§ 3-beskyttet moser og søer. Begge litraer er delt op i 3 dellitraer. Overvejende lysåbne moser
omgivet af ung egeskov og granskov med kraftigt indslag af birk og gran ved moserne. I de to
sydligste områder findes hængesæk.
Mosen rummer to våde partier med mos og kæruld, men intet frit vand.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star.
Tokimbladede: Gederams, hedelyng, hindbær, klokkelyng, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, grå-pil, krybende pil, almindelig røn.
Mosser: Filt-knopmos, tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåbne tørvemoser, søer og hængesække. Ved at rydde afd. 1414f, der
ligger mellem de to østligste områder og Paradismosen udvides og sammenbindes de åbne
naturarealer.

:����%�'� (ENG – 6,20 ha), ���
�	���2�:����%�)��(ENG – 1,30 ha), :����%�*� (ENG – 1,40
ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Afd. 1417a og 1418a er fredet.
Lysåben eng langs skovens nordlige bryn. I nord løber Gejlå. Der er enkelte vedplanter på engen.
Nær Gejlå Bro i øst er der nogle høje træer.
Mod vest findes små fugtige partier. Floraen i den østlige del synes ret triviel.
Engen er omgivet af hegn. En tværgående grøft i den vestlige del er frahegnet.
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����
�	A Karporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, almindelig hvene, grenet pindsvineknop, almindelig
rapgræs, eng-rævehale, rørgræs, lyse-siv, almindelig star, kær-star, toradet star, rød svingel.
Tokimbladede: Angelik, lodden dueurt, stor fladstjerne, eng-forglemmigej, hindbær, hjortetrøst, femhannet hønsetarm,
eng-kabbeleje, rød-kløver, vild kørvel, krybende læbeløs, mælkebøtte, stor nælde, eng-nellikerod, gåse-potentil, bidende
ranunkel, lav ranunkel, tigger-ranunkel, butbladet skræppe, kruset skræppe, hvid snerre, sumpkarse, almindelig syre,
ager-tidsel, horse-tidsel, tormentil, trævlekrone, glat vejbred, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Rød-el, krybende pil, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
@�
�	��	��A�3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben eng. Engen skal fortsat afgræsses. Floraen forventes at blive
mere varieret, også mod øst.

:����%�)7 (MOS – 1,20 ha), <�����>���
§ 3-beskyttet mose. Tæt bevokset mose omgivet af overvejende nåleskov. Mod vest går en vej.
Mosens bevoksning består af høje eller middelhøje træer samt buske. Der er en del vindfældede
nåletræer.
Der er vandfyldte grøfter med mudret bund. Ud over grøfterne er mosen ret tør.
Bunden er meget beskygget. Der er kun få arter.
����
�	A Karsporeplanter: Ager-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, rørgræs, lyse-siv.
Tokimbladede: Hindbær, stor nælde, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, rød-gran, nobilis, grå-pil, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Fugtig lysåben mose. Der foretages en nænsom udtynding, f.eks. ved fjernelse af
nåletræer og vindfælder.

:����%�$� (MOS – 1,40 ha), ����	
§ 3-beskyttet mose. Området er fredet.
Mose langs skovens nordlige bryn. Mod nord løber Gejlå.
Mosen er overvejende ret tør, men rummer dog fugtige dele. Nogle af artslistens planter forudsætter
en del fugt. De er registreret i selve mosen (men forekommer også i tilknytning til åen).
Mosens vegetation består af høje stauder. Den er under tilgroning med vedplanter, der sine steder
har karakter af buskads.
����
�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, grenet pindsvineknop, eng-rævehale, rørgræs, kær-star, lyse-siv, grå star,
tagrør.
Tokimbladede: Brombær, dunet dueurt, gederams, hindbær, hjortetrøst, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel,
ager-tidsel, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Stilk-eg, engriflet hvidtjørn, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af mose. Ryddes med jævne mellemrum.
:����%**7 (MOS – 1,80 ha)
§ 3-beskyttet mose. Det meste af området rummer nåletræer. I syd findes et lysåbent græsklædt
parti. Området er ret tørt. Det er fugtigst mod øst, hvor der er et mindre parti med ”pytter”. Der er
intet reelt åbent vand.
Et lyngdækket område er af ringe udstrækning.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng.
Vedplanter: Bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran.
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Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af tørvemose. Nåletræerne ryddes og det åbne område udvides mod
øst ved at rydde 1488b.

:����%$�7 (MOS – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose hegnet sammen med mark i nord. I syd er der marker med andet
ejerforhold. Mod øst og vest er der nyplantet skov. Mosen rummer nogle vedplanter tæt ved det
sydøstlige hjørne, men ellers er der kun lave planter. Mosen huser bl.a. soldug.
Mosen er ret tør. Et parti med åbent vand er kun 1-2 m i tværsnit.
����
�	A Enkimbladede: Mark-frytle, vellugtende gulaks, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, almindelig
rapgræs, lyse-siv, almindelig star, rød svingel.
Tokimbladede: Lund-fladstjerne, håret høgeurt, femhannet hønsetarm, hvid kløver, kragefod, mælkebøtte, stor nælde,
bidende ranunkel, lav ranunkel, kruset skræppe, rundbladet soldug, hvid snerre, ager-tidsel, tormentil, tranebær, lancet-
vejbred.
Vedplanter: Stilk-eg, krybende pil, engriflet hvidtjørn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af tørvemose ved fortsat græsning.

:����%$)7 (SØ – 0,30 ha), �	�����!!��
§ 3-beskyttet sø. Kunstig sø med træklædt ø. Søen ligger i et egebevokset tidligere brandbælte.
Vandet er uklart med mosser i overfladen. Ved bredden er en bræmme af lyse-siv.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star, toradet star, almindelig
sumpstrå.
Tokimbladede: Hindbær, skovstjerne.
Vedplanter: Dun-birk, stilk eg, almindelig gedeblad, rød-gran.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af sø, som giver afveksling i et ellers monotont plantageafsnit.

4� �1
§ 3-beskyttet vandløb. Å langs skovens nordlige bryn. Åen løber forbi Elkær og Vestereng. Der er
enkelte vedplanter langs bredden. Ved Gejlå Bro er der høje træer. Længden ved skoven er 3.500 m.
Forureningsgraden er II.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Smalbladet mærke, almindelig vandranunkel, vandstjerne ��.
&3	A Ledorme: Børsteorme: �����(��	�.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe, vandbænkebider.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	,�.���	����	.
Slørvinger: &�
���	,��	���������1.
Vårfluer: .�������(��,�G�
��������	�, ���	(�����	.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����, �	�������	�.�Kvægmyg.
Bløddyr: Almindelig mosesnegl, huesnegl, skivesnegle.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har i den vestligste del målsat vandløbet B1 (gyde- og
yngelopvækstområde for laksefisk). For den øvrige del er målsætningen B2 (laksefiskevand). Begge
målsætninger er opfyldt.
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5����������	
Driftsplanperioden vil i Bommerlund plantage blive præget af tilplantning efter stormfaldet samt
sikring af, at kulturerne kommer godt i gang.  Endvidere vil der skulle tages hul på etablering af nye
nobilis-bevoksninger jfr. Pyntegrøntstrategien, så der kan produceres uden brug af sprøjtemidler.

Herudover skal der for plantagen som helhed arbejdes mod en mere naturnær og stabil skovdrift,
hvor bevoksningerne gradvis bringes i en tilstand, så de enten kan underplantes og/eller forynge sig
selv. For at dette skal kunne sikres på lang sigt, skal der indbringes en væsentlig højere løvtræandel,
hvilket indgår i driftsplanen. Ikke mindst bøgen får nu en større rolle i plantagen.

Løvtræprocenten, der før stormen udgjorde 16 % af det skovbevoksede areal, vil efter tilplantningen
stige til 27 %. Det er især egearealet, der øges. Arealandelen af hjemmehørende træarter (løvtræ (på
nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr) øges tilsvarende fra 15 til 27 %. De ikke skovbevoksede
arealer øges med 9,8 ha slette og mose.

Den biologiske mangfoldighed styrkes både ved en større spredning i træartsvalget i plantagen, men
også ved at udlægge arealer til naturlig tilgroning til skov og ved at udlægge nye åbne arealer i
tilknytning til nuværende moser.
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'�#�)�0�����	2�+�����	��#%2�5�	
��	���

4���	��

Oksekær omfatter 800 m af Hærvejsstrækningen i oprindelig skikkelse. Sydligt i området står to
markante vejvisersten af granit, hvor Hærvejen krydsede ”Pottervejen” – vejen til Kliplev og
Aabenraa.

Selve Hærvejstrækningen blev overtaget af skovdistriktet i 1977, og 3 mindre arealer blev tilkøbt i
henholdsvis 1981, 1983 og 1992. Ejendommen har en samlet størrelse på 2,9 ha.

I dag ligger arealet lige op til motorvejens vestlige rasteanlæg, og der planlægges direkte adgang fra
motorvejens rasteanlæg til Oksekærarealet.

Distriktets opgave er at bevare, pleje og informere om et fortidsminde, samt give publikum adgang
hertil.

4������
Området er både blevet tolket som hedeslette og morænelandskab med overvejende sandbund. Jord-
arterne udgøres af morænesand omgivet af smeltevandssand i nord og syd. Området ligger i det
nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-Kværs-Gejl og i den vestlige del af det af
Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2.

�	�������	
Vejarealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. september 1962 (registreringsnummer
187.000), der status quo-freder en gammel vej (Oksevejen) og vandløbet samt bræmmer derom af
landskabelige, historiske og kulturhistoriske grunde. Endvidere er to vejvisersten mod syd omfattet
af Fredningsnævnets kendelse af 2. oktober 1926 (registreringsnummer 188.000).

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Oksekær tildelt biologisk og
friluftsmæssig værdi samt særlig landskabelig og geologisk værdi.

5��
�	���
�	��
Oksekær er jfr. ovenfor et gammelt knudepunkt på Hærvejen. De to vejvisersten bevidner dette.

�	����
����
I den nordlige del ved Hellevad – Bovvejen er der indrettet en mindre rasteplads. Hærvejs-
strækningen er farbar for gående og kørende færdsel.

��	��	��
�	
Hærvejsstrækningen plejes, således at fornemmelsen af en gammel vejstrækning bevares. Der
arbejdes på at etablere en rekreativ adgang mellem motorvejens rasteplads og Oksekærvej. I den
forbindelse vil der blive opstillet information, der vil fortælle om færdslen med videre på Hærvejen.

5����������	
Der etableres snarest direkte adgang fra motorvejsrastepladsen til Oksekær arealet og tilhørende
information. Sitkagraner fjernes for at skabe bedre sammenhæng (2001).
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'�#�*��� ����+���2�+�����	��#�2�5�	
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4���	��

Vejbæk skov er af størrelse 144,7 ha. Er beliggende indenfor skovrejsningsområde 82. Området er
beliggende syd for – og grænsende op til – Bommerlund plantage. Området er samtidig prioriteret
som et af distriktets indsatsområder for statslig skovrejsning. Det første jordkøb blev foretaget i
1989, og siden er der købt arealer fra yderligere 5 landbrugsejendomme, samt foretaget et magelæg.
Tilplantningen er påbegyndt i 1990. Kulturmetoden har hovedsageligt været reolpløjning med
plantning i rug. Ved en reolpløjning vendes muldlaget med en stor ”dobbeltplov” ned under 20 til
30 cm underjord. Ca. 65 ha har dog ikke været reolpløjet, hvilket især drejer sig om anlæggene i de
første år (Ejendommen Eghave).

Enkelte private lodsejere vil på grund af regionsplanens prioritering antagelig selv rejse skov med
tilskud.

4�������������!�
Skovrejsningsområdet ligger på Tinglev Hedeslette, der i de østligste områder bærer præg af
dødistopografi. Terrænet ved Vejbæk er næsten fladt og ligger omkring kote 30 meter. Det jævne
landskab afbrydes dog af enkelte lave grusrygge og vandfyldte lavninger.

Landskabets dannelse er sket under sidste istid for omkring 22.000 år siden i store smeltevands-
floder der strømmede mod vest ud fra indlandsisen. Indlandsisens rand stod på det tidspunkt langs
Hovedstilstandsslinien der går fra Bovbjerg i nord over Viborg til Padborg i syd. De lave grusrygge,
der ses enkelte steder i det ellers jævne terræn, er smeltevandsaflejringer afsat i et dødisområde. De
er opstået i forbindelse med et sidste kortvarigt isfremstød udover hedesletten.

Geologisk består området af sorterede, lagdelte smeltevandsaflejringer. De består hovedsagelig af
groft sand og grus til tider med lag af mellemstore afrundede sten. Jordartskortet viser, at området
domineres af ekstramarginalt smeltevandssand, -grus, ferskvandstørv og –gytje.

Der er lavet jordbundskortlægning/lokalitetskortlægning i næsten hele Vejbæk Skov. Det er sket i
forbindelse med planlægningen af tilplantningen af skovrejsningsområdet. En del af skoven blev
lokalitetskortlagt i 1994. Denne kortlægning blev suppleret efter nyopkøb i 1998.

Podsolering er den fremtrædende jordbundsproces i smeltevandsaflejringerne. Der er i størstedelen
af området dannet meget svagt cementerede lag af humus-al (Bhs-horisont) og jern-al (Bs-horisont).
I de lavestliggende dele med grundvandspåvirkning er al-lagene kraftigt cementeret og ses efter
reolpløjning at ligge som ubrydelige klumper på overfladen.

Afblegede gley-horisonter der viser den højeste middel grundvandsstand findes i de lavereliggende
dele af området og i lavninger.

Der er ved lokalitetskortlægningen fundet en forekomst af myremalm (hård, kompakt bjergart) og
okker (løs, jordagtig masse) i det nordvestligste delområde. Myremalm og okker dannes ved ud-
fældning af jern fra jernrigt grundvand når dette f.eks. trænger frem i et kildevæld.
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Området ligger i den sydvestlige del af det nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-
Kværs-Gejl. For denne del af interesseområdet gælder interessen specielt en cirka 4 km lang
strækning af vejen mellem Kruså og Tønder der er anlagt på en af grusryggene i hedesletten.
Myremalm og okker er en geologisk specialitet.

Der er høj grundvandsstand. Området er okkerpotentielt.

Årsnedbøren er ca. 1.050 mm.

�	�������	
Mose, kær og diger er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 4.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Vejbæk Skov tildelt delvist
biologisk, landskabsmæssig og friluftsmæssig værdi. Skoven, der er beliggende i et område med
særlige drikkevandsinteresser samt i et skovrejsningsområde, berøres af den nationale cykelrute
”Hærvejen” gennem Vejbæk.

Bov kommune har i år 2000 etableret et vandværk i skoven, og henter rent drikkevand fra
grundvandet under Vejbæk skov og Bommerlund plantage. Dette større drikkevandsanlæg har siden
1998 været forberedt sammen med kommunen, hvilket har medført bygning af et vandværk med
tilhørende tanke, pumpestation, parkering og vej mv. i afd. 1609 samt udlæg af vandboringer i afd.
1607 og i den sydvestlige del af Bommerlund plantage.

�	������	����*�����������������!�"*������������	(�����	�������������������	������������������������
�
������
/�������  �

5��
�	���
�	��
Der er i skoven ved Ny Vesterbæk registreret en boplads fra førromersk jernalder – arealet bevares
utilplantet.

�	����
����
Der er ved Vejbækvej (Vandværket) anlagt en mindre p-plads, hvorfra man kan gå til Bommerlund
plantage.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

213

��	��	��
�	
Tilplantning af de agerjorder, der hidtil er opkøbt forventes afsluttet i 2001-2002. Opkøb fortsætter i
det omfang det er muligt.

Da hensynet til drikkevand er væsentligt for områdets status som skovrejsningsområde vil
tilplantninger ske med en høj andel af løvtræ, uanset at nåletræ vokser godt i området. Der søges
etableret en frøplantage af eg i afd. 1604 og 1614. Afd. 1617, der for tiden er bortforpagtet,
inddrages til skovtilplantning, hvis det ikke viser sig at arealet kan bruges til magelæg.

Ved tilplanting af områderne vil mulighederne for en flersidig udnyttelse i fremtiden, herunder med
hensyn til biologi og landskab fortsat have høj prioritet. Egnede dele vil kunne udlægges til naturlig
tilgroning.

Adgangsforholdene til de centrale dele af skoven søges forbedret, bl.a. ved udbygning af den
private fællesvej fra Nørrebæk mellem afd. 1611 og 1612 mod syd til Vejbækvej således at der kan
skabes forbindelse mellem Vejbæk skovs nordlige og sydlige del. Udbygningerne vil blive
koordineret med den afmærkede cykelrute og stimæssigt vil der blive arbejdet på sammenhæng med
Bommerlund plantage.

Jagten på arealerne nærmest Bommerlund Plantage lejes ikke ud. Så snart jagtlejemålet på afd.
1611/1612 ophører overtager distriktet jagtadministrationen. Jagten i afd. 1601, 1618 og 1619
overvejes udlejet.

I forbindelse med overtagelsen af Nørrebæk var et lille areal udlejet til en mindre vindmølle.
Lejemålet genforhandles ikke ved udløb.

Der er ikke planlagt yderligere publikumsfaciliteter i området, men P-pladsen ved vandværket
vedligeholdes.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 0,8 ha sø og 4,7 ha mose.

:����'#$� (MOS – 4,00 ha), :����'#$� (SØ – 0,50 ha), �	�������
§ 3 beskyttede søer og mose. To lysåbne søer omgivet af mose.
Søerne udgør et mosaikagtigt kompleks. Den sydlige sø rummer en ø med træer. Der er store flader
med åbent vand. Bredderne er usikre med mange planter stikkende op gennem overfladen.
Mosen er meget fugtig med rørsump af høje græsagtige planter, bl.a. tagrør og lyse-siv. I rørsumpen
er der store områder med vand. Vandet er uklart og mudret. Der står enkelte store pilebuske.
Mosen er ikke frahegnet fra den omgivende slette.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene, grenet pindsvineknop,
almindelig rapgræs, rørgræs, lyse-siv, kær-star, skov-star, rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Glat dueurt, stor fladstjerne, eng-forglemmigej, gederams, sump-kællingetand, stor nælde, vild kørvel,
vand-pileurt, gåse-potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, tigger-ranunkel, rejnfan, sump-snerre, sumpkarse,
almindelig syre, ager-tidsel, vandnavle.
Vedplanter: Grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben sø og mose, der græsses sammen med den omgivende slette.
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:����'�$� (MOS – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose omgivet af hegnet slette. En mindre del af mosen i syd ligger hos
naboen. Der står enkelte træer ved bredden.
Mosen har en stor åben vandflade. Der er mange græsklædte områder, der stikker op over vandet.
Ved bredden findes områder med sjapvand. I den vestlige ende er et område med lyse-siv.
Store flader kan være dækket af vandranunkel.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, kryb-hvene, rørgræs, lyse-siv, kær-star, rød svingel.
Tokimbladede: Eng-brandbæger, glat dueurt, eng-forglemmigej, stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, lav
ranunkel, kruset skræppe, sumpkarse, ager-tidsel, almindelig vandranunkel.
Vedplanter: Grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose, der græsses sammen med den omgivende slette.

:����'�$��(SØ – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet sø. Udgravet lysåbent vandhul. En lille ø rummer lave buske og lyse-siv. Langs
bredderne findes mange lyse-siv samt pilebuske. Omgivelserne virker ruderatprægede med høje
stauder. Nord for søen ligger jordvolde. På et lille område syd for søen ses kæruld.
Søen er ofte sommerudtørrende.
����
�	A Enkimbladede: Almindelig hundegræs, kryb-hvene, smalbladet kæruld, lyse-siv, grå star, almindelig sumpstrå,
rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Lodden dueurt, stor fladstjerne, følfod, almindelig høgeurt, eng-kabbeleje, kragefod, mælkebøtte, stor
nælde, vand-pileurt, gåse-potentil, bidende ranunkel, kær-ranunkel, rejnfan, horse-tidsel, vandnavle.
Vedplanter: Dun-birk, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af lysåben sø.

5����������	
Landbrugsstrukturen i området er fortsat præget af mindre landbrug. Det kan ikke udelukkes, at der
bliver mulighed for yderligere jordkøb i de kommende år. Disse muligheder søges fuldt op, så der
både kan tilplantes flere hektar med drikkevandsbeskyttelse som hovedformål og opnås en bedre
arrondering. Distriktet vil således arbejde på fortsat udvidelse af den statslige skovrejsning i
området.

Samtidig vil de tilplantede områder blive plejet med udgangspunkt i de hovedmålsætninger, der er
fastlagt for området, og adgangsforholdene, veje og stier vil blive forbedret.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

215

'�#�$��	.���������
���2�+�����	�%#�2�5�	
��	��%

4���	��

Indtil 1870’erne blev området Frøslev Sand brugt af bønderne i Frøslev til fællesgræsning. Herefter
opkøbte og tilplantede det tyske forstvæsen størstedelen af området. Opkøbene og tilplantningen er
fortsat til vor tid, hvor området Frøslev plantage omfatter ca. 1.500 ha, hvoraf staten ejer 1.041,7 ha.
Plantagen er anlagt med bevoksninger af nåletræ, som på trods af den sandede jord gror godt. Det
skyldes ikke mindst den relative høje nedbør i området. Der findes lidt oprindeligt egekrat i
plantagens nordlige del omkring Sandgård. I driften af plantagen lægges også særlig vægt på pleje
af hede- og klitområderne, og samtidig indplantes meget løvtræ for at opnå en mere stabil og
varieret skov.

Den sandede jordbund kombineret med det store varierede skovområde giver muligheder for et stort
og artsrigt dyre- og fugleliv. Særligt skal nævnes sortspætte, ravn, natravn og vild kanin, men også
bestanden af kronvildt og dåvildt. Plantagen er et yndet område for svampesamling, som især
dyrkes af folk fra Flensborg

I stormene i 1967 væltede der store arealer med gammel rødgran i Frøslev Plantage. I 1968 kom
kulturbetænkningen fra det i 1967 af Direktoratet for Statsskovbruget nedsatte kulturudvalg. Dette
udvalg kom med nogle retningslinier for kulturanlæg, der i hovedtræk gik på at nedbringe
kulturomkostninger ved bl.a. at nedsætte plantetallet til 2.500 planter/ha, at begrænse
efterbedringen, og at renholdelse begrænses til et minimum.

Disse forskrifter blev nøje fulgt ved kulturanlæggene i Frøslev Planatge, og det har medført en
række skovdyrkningsmæssige problemer. Kulturbetænkningens forskrifter har vist sig kun at være
nogenlunde forsvarlige når alt lykkes; tilstrækkeligt godt skovklima (altså ikke store, åbne flader),
optimal proveniens, optimal kulturvedligeholdese, ingen vildtskader m.v. Disse forhold har
tilsyneladende ikke været til stede i Frøslev, medens det er gået betydeligt bedre i den nærtliggende
Bommerlund plantage.

Allerede i den afvigte plan beskrev man, hvordan 1967-stormfaldet og dets eftervirkninger havde
ansvaret for en del af den ret utilfredsstillende sundhedstilstand i plantagens rødgranbevoksninger.
Man var endvidere klar over, at proveniensvalget havde været forkert, samt at der var problemer
knyttet til det lave plantetal. Hertil kommer, at kulturplejen kunne have været bedre. Man påpeger
også, at et af resultaterne af stormen var ”Finkehede”, der siden stormen havde ligget som åbent
område og var plejet som sådant. Det er i sammenhæng med området Sandgaard (nordfor) med til at
understrege de geologiske kvaliteter i Frøslev plantage.

Problemerne er i dag derfor endnu således: for lille stamtal, for dårligt skovklima, vigende sundhed,
hugstfølgeproblemer samt for kraftig dominans af rødgran. Det sidste kan tydeligt erkendes på det
farvelagte skovkort. Med tiltagene i denne plan fortsætter distriktet den lange forbedringsproces.

Skovens store græssere, kronvildtet, var fra omkring 1960 kun på besøg i området som strejfvildt.
Først fra midten af 1980-erne, lykkedes det kronvildtet at etablerer en mindre, fast bestand i
Bommerlundområdet, og nogle få år senere stod kronvildtet også fast i Frøslev plantage.
Kronvildtbestanden i området har lige siden 1980-erne været i en konstant vækst. Den efterhånden
”pæne” bestand af kronvildt, har forårsaget en del skader, både i skoven, men også på de
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tilgrænsende landbrugsarealer (landbrugsafgrøder). I skoven drejer det sig om fejeskader, bidskader
og skrælleskader.

Dåvildtet har ligeledes – ud fra undslupne dyr fra hjortefarme – etableret sig fast i området, dvs.
både Frøslev og Bommerlund plantager.

4�������������!�
Grundet de sammensatte og specielle geologiske forhold i plantagen gives en grundig beskrivelse
heraf.

Frøslev ligger på Tinglev Hedeslette. Store områder er blevet påvirket af vind og har dannet et
klitlandskab. Den geologiske historie begynder ved, at NØ-isen står ved Hovedstilstandslinien øst
for plantagen for omkring 22.000 år siden. Smeltevand strømmer fra isranden og danner Tinglev
Hedeslette der består af lag af smeltevandssand og smeltevandsgrus. Et mindre genfremstød af NØ-
isen betyder at isen bevæger sig ind over smeltevandssletten og dækker omtrent den østlige halvdel
af Frøslev Plantage. Frøslev Plantage ligger således i grænseområdet mellem morænelandskab og
hedeslettelandskab.

Efter isens bortsmelten ligger landet hen uden vegetation. Det giver vinden let spil. Området har
tilsyneladende været udsat for sandflugt flere gange under sidste istid. Sandflugten har efterladt et
relativt jævnt dække af flyvesand der, hvor det er bevaret, oftest er 1-1,5 meter tykt. Dette flyvesand
kaldes dæksand, fordi det følger den oprindelige topografi og ikke danner klitter som det yngre
flyvesand der kendes fra historisk tid. Lignende lag af dæksand kendes fra Holland, Belgien og
Nordtyskland. Det har lighedspunkter med de såkaldte løssaflejringer. Som muligt kildeområde for
sandet (dæksand og løss) peges på Nordsøen der var tørlagt under istiden. Havniveauet var lavt
under istiden, fordi meget vand var bundet som is på polerne.

Efter istidens afslutning for ca. 10.000 år siden indfinder vegetationen sig, og der har sandsynligvis
ikke været sandflugt af betydning førend mennesket langt senere fik indflydelse på udviklingen.

Dæksandsaflejringer er magre jorder der efterhånden podsolerer og danner al-lag. Enkelte steder har
alen cementeret et jordlag så kraftigt at dette er blevet vandstandsende. Disse steder har udviklet sig
med permanent bundfugtighed og tørvdannelse. På dette tidspunkt blev området ramt af en
hedebrand der udslettede vegetationen og bunddækket, men på de fugtige ”pletter” har tørvelaget
overlevet. På de nøgne arealer har vinden fået fat i de gamle flyvesandsaflejringer, og der er sket en
kraftig erosion på nogen steder og pålejring af ungt flyvesand i form af klitter andre steder. Da de
fugtige pletter er stabiliseret af kraftigt cementeret al-lag og tørvelag, står disse tilbage som øer eller
halvøer i erosionslandskabet. Det er dette man forstår ved klimper. (Et gammelt mundheld er: ”at
kørene her går opad for at drikke”, mens ordet klimp er den lokale betegnelse for al.). Klimperne er
noget særligt for Frøslev plantage. Der er i alt registreret 27 klimper. De mindste har en diameter på
kun 40 meter. Den største er ”Den våde Klimp”, der var været på ca. 7 ha.

Der skal gøres opmærksom på den illustrative naturudstilling i Frøslevlejren, der på fornem vis
forklarer klimpernes dannelse.

Klimper kan defineres som erosionsrester med tørv i overfladen af gammelt flyvesand. Hovedtypen
ligger frit og er lavest og moseagtig på midten med højere rande af yngre flyvesand der også i
tyndere lag strækker sig ind over midten. Hovedtypen findes også med skjult mosekarakter når det
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yngre flyvesand er så tykt at overfladen er tør. Her findes dog lokalt grundvand i ringe dybde på
grund af det vandstandsende lag. Miniklimper opstår hvor klimpen er så lille at randvoldene af
yngre flyvesand så at sige mødes på midten. Klimpen bliver gravhøj-lignende. En sidste klimp-type
er hvor klimp-halvøer rager ud fra et større bevaret flyvesandsdække.

Frøslev Plantage, som ligger på Hovedstilstandslinien, kan deles op i smeltevandssand og –grus i
øst og ekstramarginalt smeletevandssand og –grus i vest. Dette materiale er siden omlejret som
flyvesand, der dækker meget store områder. I den østligste del findes små forekomster af
moræneler. I den nordvestlige grænse findes også et lille område med ferskvandsgytje.

Smeltevandssandet er enkelte steder også overlejret af flydejord. Flydejord dannedes i det
permafrostmiljø der herskede efter isens bortsmelten. I sommerperioden smeltede den øverste del af
jordmassen og det gav mulighed for flydning af det øverste vandmættede niveau. I den kolde
vinterperiode derimod frøs det vandmættede øvre niveau atter ind hvilket gav mulighed for
dannelse af frostsprækker. Begge processer betegnes kryoturbation og processerne ødelægger
oprindelige sedimentologiske strukturer (f.eks. skrålejringer) og lagdeling.

Der er så vidt vides ikke foretaget jordbundskortlægning/lokalitetskortlægning i området. Der blev
dog beskrevet 2 jordbundsprofiler i gravede jordbundshuller indenfor det stormfældede område
efter orkanen i december 1999.

Det ene jordbundsprofil, der findes i afdeling 3740, er tilsyneladende flyvesand til 20 cm dybde der
overlejrer moræneaflejringer. Hvis det er korrekt iagttaget, er der muligvis tale om
moræneaflejringer for forrige istid (Saale Istid), og som sådan tilsvarer det bakkeøerne. For denne
teori taler, at aflejringerne under flyvesandsdækket er gennemskåret af flere iskiler der står i profilet
som lodrette hvide kiler. Iskiler dannes under permafrostbetingelser og findes typisk på bakkeøerne
der under sidste istid (Weischel Istiden) lå udenfor isranden i arktisk klima.

Det andet jordbundsprofil findes i afdeling 3609. Her findes moræneaflejringer til 60 cm dybde der
overlejrer foldede og til dels lodretstående lag af smeltevandssand og mere lerholdige lag. Den
geologiske historie er muligvis den at der foran indlandsisen er aflejret vandrette lag af
smeltevandssand og mere lerholdige lag. Denne vekslen kan skyldes skiftende strømhastigheder,
muligvis styret af årstiderne. Om sommeren smelter isen og danner meget smeltevand som derfor
strømmer hurtigt og medbringer groft materiale (sand). Om vinteren aftaget afsmeltningen og de
fine materialer afsættes. Efter aflejring af sand- og lerlag er klimaet generelt blevet koldere, og
isranden bevæger sig hen over sine egne smeltevandsaflejringer. Det betyder at
smeltevandsaflejringerne foldes, og at der aflejres et tyndt morænedække ovenpå.

Området ligger i det nationale geologiske interesseområde 111 Frøslev Sande. Desuden ligger
Frøslev Plantage i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 1. Interessant
for plantagen er indlandsklitterne og de senglaciale flyvesandsformer (”klimper”).

På baggrund af geologiske observationer fra 1985, i forbindelse med gennemgang af de nationale
geologiske interesseområder, udpeges en række lokaliteter i Frøslev Plantage som de bedste
eksempler på flyvesandslandskaberne og de forskellige typer af klimper. Disse beskrives i det
følgende:



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

218

•  I afd. 3528 og 3529 ses ”Den Våde Klimp”. I denne klimp findes et profil i grusgraven hvor
man kan se dæksandslagene, al-laget, tørvelaget og det yngre flyvesand med lag af kulstøv. Den
Våde Klimp tilhører hovedtypen med fugtige forhold i midten og randvolde. Fra Grusgravsvej,
der ligger på afblæsningsfladen, ses klimpens kant gennem træstammerne, og man kan få en
fornemmelse af hvor meget sand der er blæst væk. Den Våde Klimp er videnskabeligt
undersøgt, og det er på baggrund af disse undersøgelse, at man har kunnet udrede klimpernes
geologiske historie.

•  I afd. 3548 og 3556 ses ”Kapellet”. Det er det bedste sted at se en klimp som landskabsform.
Denne klimp er også fritstående med fugtige forhold i midten.

•  I afd. 3585 og 3586 ses miniklimper hvor randvoldene så at sige mødes på midten. Disse kaldes
på dette sted Nissepolde. Det gravhøjagtige udseende er ikke til at tage fejl af!

•  I afd. 3580 ses klimpagtige halvøer der på tre sider ligner en klimp med stejle sider, mens de i
virkeligheden er udløbere fra et større flyvesandsområde. Den stejle kant anes gennem
træbevoksningen fra Grusgravsvej.

•  I afd. 3605 findes et større område med dæksand med vandstandsende al-lag.
Dæksandsaflejringer dækkes af yngre flyvesand med varierende tykkelse. Det er et
definitionsspørgsmål om ikke området er én stor klimp. Man kan se området fra Ålemose
Vandsted hvor det strækker sig mod nord. Nord fra Ålemose Vandsted findes ”Stormenes Hav”
der er et vådområde skabt ved at skrabe det yngre flyvesand væk.

•  I afd. 3548 findes Finkehede, der er et mere almindeligt klitterræn. Her er en del af det sand
endt som er blæst væk fra afblæsningsfladerne mod vest.

•  I plantagens nordlige del løber ”Sandgård”, en cirka 4 km lang vold af flyvesand der på de
midterste stykker er fuldstændig retlinet. Mød øst ved Frøslev Polde præges volden af mere
uroligt flyvesandsterræn. Volden har samme opbygning som klimperne. En gennemgravning af
volden viste at 6 meter under voldens ryg befandt dæksandet sig med 5-10 cm mor, 35 cm
blegsand, 10-15 cm cm humus al og 20-25 cm jernal. Derunder fandtes hedeslettegrus.
Overfladen af dæksandet lå i samme niveau som andre steder i plantagen.

•  Ved 3568 og 3807 findes ”Ryttergab”, hvor volden Sandgård er særlig markant.

Årsnedbøren er ca. 1.030 mm, og der måles ofte minustemperaturer selv i juli måned.

�	�������	
Hede- og kærarealer, samt jorddiger er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og 4.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Frøslev Plantage prioriteret som et
jordbrugsområde med naturinteresser berørt af to biologiske korridorer og den nationale cykelrute
”Hærvejen”. Plantagen er af biologisk værdi samt af særlig landskabelig og friluftsmæssig værdi.
Den østlige del af plantagen er endvidere af geologisk værdi mens den centrale del er af særlig
geologisk værdi. Vest for plantagen er der i regionplanen udlagt et skovrejsningsområde (nr. 83),
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hvor der er privat interesse for at rejse ny fredskov. Plantagen ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser samt i et turistområde. Sønderjyllands amt har forsøgsboringer i plantagen,
hvor man undersøger grundvandskvaliteten under skov – nåleskov.

@�
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En læng bræmme på 32,4 ha i plantagens nordende over arealerne kaldet Kaninpold, Ane Maries
Gab, Snappegab, Sandgården og Ulvegab er udlagt til plukhugstdrift. Områderne er beliggende på
en 4 km lang parabelklit. Klitten skal gennem plukhugst og græsning fremstå som et naturligt
sammenhængende egekrat med de plante- og dyrearter, der er knyttede hertil. Dele af egekrattet,
som nok er rester fra den oprindelige skov, er ved at blive til egeskov. Der er endvidere truffet aftale
med en af de private naboer om fredning og drift af et egekrat, som ligger umiddelbart op til
Sandgård.

5��
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Der knytter sig en rig kulturhistorie til plantagen. Bøndernes brug af området og plantagens
tilblivelse med opkøb og tilplantning er indgående beskrevet i bogen om Bov Sogn (redigeret af
Chr.Stenz og R.P.Sørensen, udgivet af Historisk samfund for Bov sogn, 1969). Stednavnene giver
oplysninger om stedets historie.

Frøslevlejrens etablering i plantagen under slutningen af 2. verdenskrig er en særdeles vigtig brik i
stedets historie. ”Den selvejende institution Frøslevlejren” (DSI) har siden 1984 stået for driften af
bygningerne i Frøslevlejren. Dog undtaget de bygninger, der ejes af Nationalmuseet. Arealet (afd.
3644) er udlejet til DSI, der arbejder inden for rammerne af lejekontrakten og for kommunens
lokalplan for området.
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Frøslevlejren – et mindesmærke fra 2. verdenskrig  - påkalder sig hyppigt politisk interesse. Den
11.maj 1999 fremsatte SF, DF, CD, EL, FP og CD beslutningsforslag i Folketinget (B 140) om
etablering af national mindepark i Frøslevlejren. På baggrund af forslaget blev der fra Energi-og
Miljøministeriet og Kulturministeriet i oktober 1999 optaget forhandling med DSI Frøslevlejren.
Forhandlingerne blev tilendebragt i begyndelsen af 2001. Disse forhandlinger er mundet ud i en
række tiltag, der skal igangsættes for i højere grad at markere anvendelsen som fangelejr.
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Frøslevlejren er i amtets kulturmiljøbidrag i regionplanen udpeget som unikt kulturmiljø.

En ret stor del af  ”Den våde Klimp”, der var været på ca. 7 ha, er afgravet til vejbygning. Først
gravede Bov kommune i klimpen, senere var det fangerne fra Frøslevlejren. Skovhytten blev brugt i
forbindelse med Frøslevfangernes arbejde med grusgravning mv. i plantagen, og den har derfor
også en særlig kulturhistorisk baggrund.

�	����
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Frøslev plantage er en anderledes plantage, idet det varierede terræn med polde og klimper giver en
særlig oplevelse, end man ellers får i en nåleskovsplantage.

Plantagen er knyttet til Frøslev og Padborg og besøges flittigt af områdets borgere. Men der
kommer også mange tyske gæster, ikke mindst fra Flensborgområdet, som nyder at gå tur i denne
nærtliggende, store skov. Der findes således gående, ridende eller cyklende skovgæster på alle
årstider. Frøslev plantage er den mest besøgte af distriktets plantager, hvorfor der også er en del
friluftsfaciliteter.

I  Kådnermosen (afd. 3732 og 3733) er indrettet et rekreativt areal med grillplads, toilet og natur-
information samt skovlegeplads.

Ved Karsten Thomsens Plads nordvest for lejren findes en primitiv overnatningsplads. Der er
indrettet primitiv lejrplads ved Bossens sten i afd. 3812, ligesom der findes en lejrplads ved
Skovhytten.

Syd for Frøslevlejren findes en motionsbane, nord og øst for lejren en hundeskov og ved
Eflingbjerg et udsigtstårn. Fiskeriet i Stormenes Hav og Kådmermose er frit.

I Frøslevlejren driver skovdistriktet Naturskolen Frøslev Polde i samarbejde med Bov, Tinglev og
Lundtoft kommuner. Her er der også indrettet en naturudstilling, der er tilgængelig for alle.
Skovhytten midt i Frøslev plantage er et vigtigt holdepunkt for friluftslivet i plantagen og hytten
bruges ofte i forbindelse med besigtigelser, møder, jagter og naturskoleaktiviteter.

Plantagen er hjemsted for afholdelsen af mange relativt stor arrangementer.

Der er udgivet en vandretursfolder for Frøslev plantages nordlige del og i tilknytning hertil er der
afmærket en vandrerute. Der er ligeledes en afmærket vandretur i den sydlige del af plantagen ved
Fårevandstedet.

Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som moderat anvendt (30-100 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv 98´ er
en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige resultater  fra
undersøgelsen. Disse viser, at Frøslev plantage fra at være moderat besøgt i 1980 nu er intensivt
besøgt, måske endda meget intensivt.  Besøgstallet for hele plantagen er topscorer på distriktet,
nemlig 108.000 besøgstimer pr. år i undersøgelsesperioden. Disse tal bekræfter også distriktet
iagttagelser af besøgende i skoven hele året rundt.
En interessant detalje i den nye undersøgelse er, at spørgeskemabesvarelser viste, at 20 % af de
besøgende luftede hund. Der er en større procentdel end i øvrige skove. Det kan ses i sammenhæng
med, at der er en hundeskov i området ved Frøslevlejren.
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Det er også interessant, at besøgende i skoven angiver en ret lang transport tid, i gennemsnit 44
minutter, hvilket er mere en de fleste øvrige af distriktets skove. Det kan skyldes, at folk
kombinerer besøg i Frøslevlejrens Museum med et besøg i plantagen, hvor der er chance for at se
kronvildt og dåvildt.

��	�.���	����	
En bevoksning af Japansk lærk i afd. 3573a på 2,1 ha, anlagt 1955, er godkendt til frøhøst (F.410).
Der er tale om afkom fra Sostrup-lærken.

.����	��������������������������*������������$��   

I afd. 3817 findes et rødgranproveniensforsøg  og et sitkagranproveniensforsøg.
I afd. 3539 findes et forsøg med bekæmpelse af Fomes annosus (rodfordærversvampen) i 2.-
generations rødgranbevoksninger.
I afd. 3538 findes et planteafstandsforsøg med rødgran.
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Mulighederne for skovdrift er på trods af den magre lokalitet og risikoen for forårsnattefrost ret
gode, ikke mindst på grund af den høje nedbør. Indtil stormfaldet i 1967 var der da også særdeles
fine granbevoksninger i plantagen. Men siden stormfaldet, hvor disse bevoksninger væltede, har
skovklimaet været stærkt forringet, ligesom gentilplantningerne i sin tid som ovenfor beskrevet slet
ikke er lykkedes godt nok, hvorfor der i dag eksisterer en del driftsmæssige problemer.

Stormfaldet i 1999 var betydeligt, men  ikke så omfattende som i flere andre af distriktets plantager
og ikke så omfattende som i 1967. Der var fladefald på 51,4 ha og i volumen drejer det sig om ca.
13.000 m3. Det har dog medført en yderligere skævhed i aldersklasserne og en ny forringelse af
skovklimaet.

'������������������������	��+�F�������
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Der har i en årrække systematisk været indplantet løvtræbælter hovedsagelig med eg blandet med
skovfyr og lærk. Eksempelvis kan peges på løvtræbælter langs Den Flade Vej og Kongevejen. Der
er gjort en indsats for at forynge skovens yderkanter med en mere stabil og varieret bevoksning,
ofte ved underplantning (eks. afd. 3584). Bøgen viser sig at kunne gro rimeligt, især i plantagens
østlige del (afd. 3601), men på grund af forårsnattefrosten må det ske ved underplantning, som afd.
3583b er et vellykket eksempel på.  Selv om der ikke kan satses på kævleproduktion bidrager bøgen
til variationen i plantagen. Derfor indgår der også underplantninger med bøg i den kommende
planperiode.
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I 1996-97 har distriktet gennemgået de problematiske kulturer fra 1967-stormen (jfr. beskrivelsen i
indledningen), nærmere betegnet i perioden 1967 til 1984. Der er ved gennemgangen foretaget  en
taksation, bedømmelse af sundhedstilstanden og en beregning af bevoksningskvotienten. Der er
bedømt i alt 304 ha, og arealerne er opdelt i klasser ud fra de produktionsparametre, der er
beskrevet. Resultatet ser sådan ud:

Rimelige bevoksninger 148 hektar, stamtal 950- 1.500  stk/ha
Dårlige bevoksninger   97 hektar, stamtal 900- 1.250  stk/ha
Meget dårlige bevoksninger   62 hektar, stamtal 650-    900  stk/ha

Disse bevoksninger influerer væsentligt på plantagens nuværende og fremtidig drift og hugst-
muligheder, idet tabelværdierne, der benyttes til beregning af plantagens hugst er betydelig
anderledes, end de er i ovennævnte bevoksninger.

I forbindelse med udarbejdelse af foryngelsesplanen for Frøslev plantage er der indarbejdet forslag
om underplantning af de fleste af de meget dårlige bevoksninger og dele af de dårlige bevoksninger.
De rimelige og en del af de dårlige bevoksninger kan indgå i den normale skovdrift. På grund af det
lave stamtal og den manglende slutning af kronerne kan de første 2-3 tyndinger undlades.
Kvaliteten af de omtalte bevoksninger vil i hele omdriften være dårlig.

Nogle af de dårlige bevoksninger fra denne periode er allerede underplantet, idet den delvis
mislykkede rødgran er brugt som en forkultur. Et eksempel herpå er afd. 3536 og 3537.

%�������������������
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Af de 242,2 ha, der planlægges at skifte anvendelse i planperioden på 15 år vil 22,4 blive til slette,
hede, mose, vildtager eller deciderede publikumsarealer. Der er skrevet mere om disse omlægninger
i det følgende afsnit om naturhensyn.

Ca. 67 ha er planlagt tilplantet med løvtræ, heraf ca. 16 ha med bøg, 50 ha med eg og 0,7 ha med
andre løvtræarter.

Bøgen bliver således styrket væsentligt som træart i Frøslev, hvilket anses for muligt i forbindelse
med skærmstilling af en række ædelgran- og lærkebevoksninger. Bøgen vil også markant blive
indplantet i området øst for Frøslevlejren (afd. 3808) i blanding med lærk, idet der er en
tilstrækkelig skærm fra den gamle bevoksning til at give mulighed for dette.

Egen vil indgå med forsat øget vægt i hele plantagen, både på stormfaldsarealer og andre arealer,
der forynges i perioden. Egen vil altid blive plantet i blanding  (eg/lærk/kirsebær,
eg/avnbøg/lind/rødel, eg/lærk/østrigsk fyr, eg/lærk/andet løv) og i højere grad som bevoksninger
med udstrækning frem for kun som bælter. Der kan som et markant eksempel peges på området
midt i plantagen ved afd. 3609, hvor der etableres mere end 6 ha eg samlet, delvis i holme.

I nærheden af de gamle egekrat søges selvforyngelse gennemført, specielt i afd. 3807/3808.

På de øvrige foryngelsesarealer anvendes stadig�nåletræarter, men i stigende omfang i blanding i
stigende omfang med bevarelse af indslag af løvtræarter, der enten indplantes i små holme eller
selvsår sig i området. Det planlægges således at bruge nåletræ på 153 ha. Fordelingen mellem
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hovedtræarter vil være sitkagran på ca. 64 ha, rødgran på ca. 27 ha, douglasgran på ca. 23 ha og
skovfyr på ca. 21 ha. Hertil kommer ædelgran på ca. 12 ha, lærk på ca. 6 ha og tsuga på 0,4 ha.  Den
betydende anvendelse af sitkagran berør på erfaringerne med træarten, der udvikler sig godt og kan
forynge sig sammen med de øvrige nævnte nåletræarter. Sitkagranen har også i stormmæssig
henseende vist sig mere robust end rødgranen. Den ældste granbevoksning i Frøslev, der ikke er
væltet af stormene er afd. 3569 lige vest for Frøslevlejren. Denne bevoksning på 3,6 ha er plantet i
1932 og nu over 24 meter høj.  Bevoksningen søges selvforynget suppleret med douglasgran og
bøg.

Douglasgranen indbringes især i plantagens sydøstlige del, hvor forholdene synes at passe bedst til
arten. Skovfyrren anvendes som hovedtræarter i plantagens vestlige del, hvor vækstforholdene er
vanskelige sammenholdt med påvirkningen fra kronvildt.

&	���������7
Ved forberedelsen af denne driftsplan har det generelt været et ønske at udbygge variationen i den
store plantage, ikke kun ved et mere varieret træartsvalg, men også ved  at skabe en større andel af
åbne naturarealer inde i plantagen, dvs. nedtone produktionen på dårlige produktionsarealer og øge
hensynet til andre interesser, hvor der er mulighed for at udbygge biotopsvariationen og
udstrækningen.

Der vil således i planperioden blive foretaget yderligere frilægning af yderligere ca. 5 ha omkring
%���
�����.	� ved Tungsandvej, så der bliver et samlet, åbent område i afdelingerne 3605, 3606,
3607 og 3612.  Det forventes, at de frilagte områder udvikler sig som mose og hede.

Der vil ligeledes blive foretaget supplerende frilægning af ca. 1 ha ved '��������� (del af afd.
3556), hvorved det synsmæssige indtryk af området forstærkes. På samme måde følges op ved
Nissepolde lige øst for Skovhytten (afd. 3586c på 0,3 ha og 3585e på 0,5 ha). Ved arealet med den
våde klimp lige vest for Skovhytten gives hensynet til denne geologiske dannelse øget prioritet, idet
området åbnes op og afgræsses.
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I den nordlige del af plantagen frilægges et markant, landskabeligt parti på 2,6 ha ved Eflingbjerg,
der hidtil har været dyrket med nobilis (afd. 3572b).

De mange lige linier i plantagen er karakteristiske og kulturhistorisk interessante, men kan virke
noget ensformige. Der søges brudt op på dette ved at bruge Bukkestrømmen, der med et bugtet
forløb går på tværs gennem plantagen fra nordøst til vest, som en ledelinie for gradvise frilæg-
ninger. Disse frilægninger vil ikke ske på en gang, men efterhånden som det er skovdyrknings-
mæssigt forsvarligt. I afd. 3509, 3513 og 3514 frilægges på denne måde ca. 2,5 ha i perioden.
Arealerne kan betragtes som en grøn korridor gennem plantagen til glæde for publikum og
mulighederne for at iagttage f.eks. hjortevildtet øges.

Bukkestrømmen er ikke som man måske kunne ønske et smukt, strømmende vandløb.
Vandføringen er ustabil og der er ikke vand i hele forløbet af Bukkestrømmen gennem året.
Vandkvaliteten er svingende og udviklingen vil blive observeret.

Der etableres enkelte nye og bedre placerede vildtagre samtidig med at nogle af de eksisterende
tilplantes med løvtræ. I forbindelse med denne plan nedlægges således 2,7 ha vildtagre. Til gengæld
anlægges 1 ha vildtager mod syd og de 2,5 ha slette langs Bukkestrømmen, hvor vildtet kan
opholde sig, kan også tælle med i denne forbindelse.

Der skal fortsat være plads til hjortearterne i Frøslev plantage: kronvildt, dåvildt og råvildt.
Forårsbestanden af kronvildt på distriktet (inkl. Bommerlund) er på plantidspunktet ikke nøje
opgjort, men skønsvis nærmer forårsbestand sig et halvt hundrede individer. Ændringen i omfanget
og placeringen af vildtagre, øgning af åbne arealer og evt. ændring af A/B-skovsstatus kan ses i
denne sammenhæng.  Der foretages fortsat en beskydning af hjortebestanden for at sikre en sund
bestand, men også for at sikre mod en for stærk vækst i især kronvildtets skader på træerne. Det
indgår i distriktets jagtpolitik, at den årlige afskydning af kronvildt fastsættes forud for hver
jagtsæson. I de forgående 2-3 jagtsæsoner, har den planlagte årlige afskydning været sat til 10 stk.
kronvildt, heraf  max. 1 kronebærende hjort.
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For at pleje de geologiske interesser i Frøslev Plantage holdes de i geologiafsnittet listede loka-
liteter, der anses for at være de bedste enkelte eksempler på de forskellige flyvesandsformationer i
plantagen, i videst muligt omfang frie for slørende trævækst. Dette arbejde igangsættes i perioden
men vil løbe over flere perioder afhængigt af de enkelte bevoksningers hugsttidspunkter. Det er
desuden vigtigt at profilet i grusgraven i Den Våde Klimp til stadighed holdes oprenset over så langt
et stykke som muligt.
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Styrelsen vil, af hensyn til roen for det store  hjortevildt, ændre plantagens status i den sydvestlige
del fra A-skov til B-skov, hvorved de store løbsarrangementer holdes i den del af plantagen, der
ligger nærmere Frøslevlejren. Der har været tale om forskellige modeller. Den umiddelbart bedste
løsning ville være at gøre området sydvest for Krathusvej til B-skov. En minimumsløsning kunne
være kun at indskrænke øvelsesaktiviteten i området syd for Pluskærvej.
Det er, på baggrund af hørningsrunden, besluttet at arealet syd for Pluskærvej udpeges som B-skov.
Det overvejes i denne sammenhæng, om der kan etableres en udsigtsplatform, hvor det er muligt for
publikum at observere hjortearterne.
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Der udarbejdes en særlig cykeltur med et geologisk tema, hvor man guides forbi de ovenfor
udpegede lokaliteter. En cykeltur kunne eventuelt omfatter en tur til Frøslev Mose og den mellem-
liggende bakkeø, der også hører med til det nationale geologiske interesseområde. En lille
informationstavle i grusgraven i Den Våde Klimp, om de lag der er synlige, kunne også medvirke til
at formidle den spændende geologi.

Skovhytten skal bevares og gerne forbedres.

Herudover skal der i planperioden ske følgende tiltag:
•  P-pladskapaciteten øges som en følge af aftalerne om Frøslevlejren betydeligt i afd. 3808 lige

øst for selve Frøslevlejren. Denne P-plads vil både få betydning for adgangen til lejren og til
plantagen, og det kan medføre justeringer af stiforløb i dette område.

•  Der etableres bedre forbindelse mellem motorvejsrastepladsen ved Frøslev og Frøslev plantage i
samarbejde med Vejdirektoratet.

Distriktet finder i øvrigt at P-plads og adgangsforholdene til plantagen er fornuftige, men i takt med
den stigende anvendelse, kan det blive nødvendigt med mindre udbygninger af eksisterende
publikumsfaciliteter eller anlæg af mindre, nye pladser.
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Grundlaget for distriktets administration af lejren er Lokalplan 1/59 for Frøslevlejren samt de
ændringer, der er aftalt i forlængelse af beslutningsforslag B 140.  Hovedindholdet i de fremtidige
ændringer i lejren er følgende: Det oprindelige fangeområde markeres langs midteraksen med 0,5 –
0,6 m høje løvtræhække. Ud for hovedvagttårnet suppleres hækken med 2 m høje egestolper for
hver 10 m som symbolsk markering af det oprindelige fangehegn, der skilte fangeområdet fra
lejrens sydlige del. Ikke markerede bygningstomter markeres med træbeplantning af samme højde
som ovenfor. I selve fangeområdet fældes diverse træer af hensyn til udsigten til og fra
hovedvagttårnet. Styrelsens skilteprogram benyttes i hele området og belysningen ændres så vidt
muligt fra lave standere til master. De eksisterende pigtrådshegn langs en del af lejrens nordgrænse
opretholdes og istandsættes. For at begrænse motorkørslen i området flyttes al parkering i
fangeområdet udenfor hovedporten til afd. 3808, hvor den eksisterende parkeringsplads udvides.

0����7
Distriktet har ikke nogen boliger i den meget store plantage, der i øvrigt har nær sammenhæng med
Frøslev Mose. Da der samtidig er tale om en meget besøgt plantage, hvor der vil ske betydende
ændringer fremover vil der efter nøjere planlægning blive søgt etableret et skovløbersted enten i
området i nærheden af Frøslevlejren eller i forbindelse med Pluskærvej.
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Distriktet søger at skabe fysisk sammenhæng mellem Frøslev Mose og Frøslev plantage, idet det vil
øge mulighederne for en samlet naturforvaltning i område med gode, biologisk korridorer. Der skal
følges op på en sådan sammenbinding med skabelse af forsvarlige publikumsmæssige muligheder
ud af dette.

Det bør overvejes, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at erhverve yderligere enklaver i
selve Frøslev plantage, når muligheden måtte opstå.
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Der er den 8.juli 1981 tinglyst en deklaration om forkøbsret til Miljøministeriet (skovstyrelsen) på
matr. 476,739 og 895 Frøslev, Bov, der udgør en skovbevokset enklave ved Kongevejen. Denne
forkøbsret bør søges udnyttet, når der måtte blive mulighed for det.

Naturskolen Frøslev Polde har hidtil været placeret i Frøslevlejrens H-barakker. Det kan komme på
tale at ændre naturskolens placering enten inden for lejren eller at bringe den uden for lejren. I dag
benyttes Skovhytten midt i plantagen – og den nærved placerede bålplads – også af naturskolen.
Denne anvendelse bliver næppe mindre.

Der er tale om, at Forsvaret agter at rømme de tidligere ammunitionsdepoter i plantagens vestlige
del. Der har været tale om overtagelse, tildækning eller opbrydning, dog er det førstnævnte
alternativ næppe sandsynligt.
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Plantagen er en god lokalitet for svampe knyttet til nåletræsplantager. Der forekommer bl.a. en del
sjældne arter.

Sidst i forrige århundrede blev urfugl udsat i plantagen som jagtvildt. Den er forsvundet igen for
længe siden. Det kan ikke afvises, at de udsatte fugle var ophav til en bestand, som i mange år
fandtes i Frøslev Mose.

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagen udgør 52,7 ha hede, 5,1 ha mose, 1,6 ha sø og 4,7
ha slette.

:�������7 (HED – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet hede. Hede på indlandsklitter. Omgivelserne er nåleskov.
Vegetationen er overvejende græsagtige planter, men der er dog mindre partier med dværgbuske.
Der er spredte buske og træer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Blåbær, hedelyng, bidende ranunkel, rejnfan, revling, hvid snerre, tormentil, lancet-vejbred, engelsk
visse.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, glansbladet hæg, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
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����A Bevaring af græs/lyng-klædte indlandsklitter. Lyngen vil forhåbentligt få en mere
fremtrædende rolle.

:������*� (SLE – 0,50 ha), :�����*�7�(SLE – 0,4 ha), :�����*'� (SLE – 1,00 ha), @����"����
Vegetationsdækkede indlandsklitter. De tre litraer er skilt fra hinanden af skovveje.
Nissepolde er to klitter mod sydøst. De markerer sig markant i landskabet. Den nordlige af dem er
ret tilgroet med vedplanter.
Bukkestrømmen går gennem området.
����
�	A Enkimbladede: Mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig rapgræs, eng-
rævehale, lyse-siv, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, håret høgeurt, vild kørvel, rejnfan, kruset skræppe, hvid snerre, smalbladet vikke, engelsk
visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Gyvel, bjerg-fyr, rød-gran, engriflet hvidtjørn, glansbladet hæg, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
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>1���
����A Ikke-tilgroede indlandsklitter. På den nordlige Nissepold fjernes/udtyndes buske. Ved
rydninger i 3585e og 3586c udvides området omkring Nissepolde.

:������#� (MOS – 0,40 ha), �	�����.��
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose omgivet af granskov. Bukkestrømmen går gennem mosen.
Mosen er bevokset med tagrør. Der er intet frit vand. Der er søgt dannet en sø ved hævning af
vandstanden. ”Afløbet” er således forsynet med et stigbord. Ofte er der dog hverken vand i tilløbet i
nordøst eller afløbet i nordvest. Vegetationen er monoton og domineret af få arter.
����
�	A�Enkimbladede: Sand-hjælme, almindelig hundegræs, lyse-siv, tagrør.
Tokimbladede: Kæmpe-bjørneklo, døvnælde, hindbær, stor nælde, rejnfan, sumpkarse, ager-tidsel, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Bævreasp, rød-gran, almindelig hyld, kvalkved, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Lysåben fugtig rørsump. Så vidt muligt hæves vandstanden ved hjælp af stigbordet.
:�����%*� (HED – 21,10 ha), ���������
§ 3-beskyttet hede. Smukt større klit- og hedeområde omgivet af granskov. I nord grænser området
op til den store indlandsklit Sandgård. Området blev ryddet for træer efter det store stormfald i
1967.
Der findes kun meget få, store vedplanter. På området ses mange stød.
Området er kuperet med sandet jord. Det er overvejende dækket af græsser. Mellem klitterne findes
hist og her fugtige lavninger. Nogle steder ses tuer af gul engmyre.
Området er omgivet af kreaturhegn. Afgræsning sker med kvæg.
����
�	A� Enkimbladede: Mose-bunke, bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, marehalm,
almindelig rapgræs, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Eng-brandbæger, brombær, hedelyng, håret høgeurt, mælkebøtte, revling, rødknæ, skovstjerne, hvid
snerre, lancet-vejbred, engelsk visse.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, gyvel, almindelig røn, grå-pil.
Laver: Rensdyrlav.
&3	A Insekter: Gul engmyre.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring og udvikling af åben hede ved fortsat græsning. Græsningen vil dels give
lyngen bedre vilkår og vil dels holde invasive vedplanter som birk og gyvel i ave. Ved rydning af
3556c skabes bedre indsigtsforhold over heden fra syd fra krydset mellem Grusgravsvej og Den
Bakkede Vej.

:�����)�� (HED – 1,00 ha)
§ 3-beskyttet hede. Knoldet hede dækket af græs og lyng. Området ligger til dels over nogle
indlandsklitter. På området står ret mange, høje nåletræer.
����
�	A Enkimbladede: Sand-hjælme, almindelig rapgræs, lyse-siv, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, engelsk visse, hvid snerre.
Vedplanter: Stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, gyvel, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af hede, hvor lyngen har mulighed for at sprede sig. De tilbageværende
træer i området bibeholdes, da området grænser op til en åben nybeplantning.

:�����*�7�og���*'� (SLE – 1,4 ha), @����"����2 se afd. 3528h
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:����'#�� (SØ – 0,90 ha), :����'#�7 (MOS – 2,90 ha), :����'#'� (HED – 4,70 ha), :����'#)�
(HED – 1,80 ha), :����'#)7 (MOS – 0,40 ha), :��� �'��� (HED – 1,50 ha), +
�	!�����(��,
9��!����og�81����"����
§ 3-beskyttet sø, mose og hede omgivet af granskov. Hedeområdet består primært af græs- og
lyngklædte indlandsklitter, hvoraf nogle er ganske høje og markante, med mange spredte træer.
Afd. 3607c ligger som en nordlig ”afsnøring” ind i den omgivende skov.
Området er et smukt sted i ellers ensformig plantage. Stormenes Hav hed oprindeligt Ålemosen. Det
drejer sig om en stor klimp.
Søen består egentligt af tre lavvandede søer, der er etableret efter 1967-stormfaldet. De to af søerne
ligger mosaikagtigt midt i mosen, mens den tredje sø ligger lidt for sig selv i det sydøstlige hjørne.
Søerne ligger helt lysåbent. Vandet er klart og brunligt.
I mosen er der spredte middelhøje træer. Den er ret tør, men med sort fugtig bund under visne
græsser.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, mose-bunke, mark-frytle, sand-hjælme, kryb-hvene, smalbladet kæruld,
almindelig rapgræs, lyse-siv, tudse-siv, almindelig star, næb-star, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Eng-brandbæger, hedelyng, håret høgeurt, vand-pileurt, bidende ranunkel, revling, rødknæ, almindelig
røllike, skovstjerne, hvid snerre, engelsk visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, gyvel, engriflet hvidtjørn, glansbladet hæg, grå-pil,
krybende pil, almindelig røn.
Mosser: Jomfruhår, tørvemos.
Laver: Rensdyrlav.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 1.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig sø og mose samt lyngklædt hede over indlandsklitter. Der
tyndes i de mange vedplanter, der dels slører billedet af hede, dels er ved at tage overhånd. 3605b
ryddes, hvorved området åbnes op mod øst mod Mindestensvej. Endvidere ryddes 3607d og 3612b,
hvorved der skabes bedre forbindelse mellem 3607c og resten af Stormenes Hav samt en åbning af
heden mod vest. Der iværksættes græsning af det samlede område.

:����'��� (MOS – 0,50 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose med ret mange, spredte, middelhøje træer, især nåletræer. Der er gamle
stød. Mosen er omgivet af granskov.
Mosen er ret tør. Der er en vandfyldt grøft. Der er små partier med kæruld henholdsvis tagrør.
Vegetationen er artsfattig og monoton.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, sand-hjælme, smalbladet kæuld, lyse-siv, næb-star, tagrør.
Tokimbladede: Hedelyng.
Vedplanter: Dun-birk, skov-fyr, rød-gran, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Lysåben mose. Nåletræer fjernes.

:����'�'��(HED – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet hede. Aflangt område omgivet af høj nåleskov. I den sydlige del er området
græsklædt; mod nord findes mere lyng. Helt i nord er der en græsklædt bakke med åbne sandbrud.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, hindbær, almindelig høgeurt, gåse-potentil, rejnfan, revling, hvid snerre, lancet-vejbred,
engelsk visse.
Vedplanter: Stilk-eg, bjerg-fyr, skov-fyr, rød-gran, gyvel, glansbladet hæg, lærk, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
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>1���
����A Lyngklædt hede. Der foretages en nænsom udtynding af hindbær og vedplanter.
Lyngen vil forhåbentligt sprede sig.

:����'%#� (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Kunstig firkantet sø anlagt i forbindelse med en tidligere skydebane. På alle
bredder er der høje skyggende træer og buske. Bredderne er stejle med kun få egentlige sumplanter.
Det meste af overfladen er åben. Ud over alger og planterester i overfladen er vandet klart. Mange
steder stikker planter op over overfladen.
����
�	A Enkimbladede: Kryb-hvene, lyse-siv, næb-star.
Tokimbladede: Blåbær, brombær, hedelyng.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-el, skov-fyr, rød-gran, glansbladet hæg, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 4.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af kunstig sø. Sletten i 3640f udlægges til hede.
:����'%%� (HED – 7,20 ha), �	.����������
§ 3-beskyttet hede. Hede på indlandsklitten Sandgård med spredte buske og træer. I syd ligger
Frøslevlejren bag et hegn. Mod vest går en vej.Området er kuperet. Der er ingen vådområder. Ifølge
oplysninger fra lejrens udstilling har der under krigen været miner i området.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, sand-hjælme, almindelig hundegræs, katteskæg, sand-star, rød
svingel.
Tokimbladede: Gederams, hedelyng, håret høgeurt, vild kørvel, mælkebøtte, bidende ranunkel, revling, almindelig syre,
ager-tidsel, tormentil, lancet-vejbred, engelsk visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, vorte-birk, stilk-eg, gyvel, engriflet hvidtjørn, grå-pil, hvid-pil, rynket rose, syren.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af hede på indlandsklitter. Eventuelle vedplanter fjernes. Ved rydning af
3807a skabes forbindelse med sletten i 3807d.

:����)��7 (SLE – 2,80 ha), :����)��� (SØ – 0,60 ha), 51���	!���
§ 3-beskyttet sø og mose. Kanalagtig sø med øer. På øerne er der buskads og høje træer. Søen er
omgivet af tør høj birkeskov med enkelte fugtige partier. På skovkortet har omgivelserne nu kode
som slette.
Søens vand er uklart og brunligt. Sine steder er der alger i overfladen. Kantvegetationen er ret ringe
udviklet.
Nord for søen findes en rasteplads med grill-faciliteter. Der ligger trætoppe ud til nogle af øerne.
Området er hegnet og græsses sammen med afd. 3736b, men der er tæt egekrat i området mod
klitten.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, sand-hjælme, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, lyse-siv, næb-star,
svømmende vandaks.
Vedplanter: Tokimbladede: Brombær, hedelyng, vand-pileurt, bidende ranunkel, skovstjerne, ager-tidsel, tormentil,
vandnavle, engelsk visse, hvid åkande.
Dun-birk, vorte-birk, bævreasp, stilk-eg, bjerg-fyr, almindelig gedeblad, rød-gran, krybende pil, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Filt-knopmos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af næringsfattig brun sø. Trætoppene i vandet fjernes. Afd. 3733a og 3736c
ryddes, hvorved området åbnes yderligere op og sammenkædes bedre med Frøslev Lyngpolde.
Området græsses fortsat.

:����)�'� (HED – 1,90 ha), :����)�)� (HED – 4,30 ha), :����)%%� (HED – 8,10 ha), �	.����
<3��"����
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§ 3-beskyttet hede. Stor kuperet hede på lyng- og græsklædte indlandsklitter i plantagens sydøstlige
udkant. Græsagtige planter er dominerende. Der er spredte vedplanter, flest mod øst i afd. 3736b.
Bukkestrømmen går gennem området. Langs den findes fugtprægede planter og buske.
Området er hegnet. Enkelte steder er klitterne belastet af færdsel. Endvidere udgør støj fra den
sønderjyske motorvej i sydøst nogen belastning.
I 0�������� ����� ��	������ ���	������� gives en artsliste. De mere specielle arter er almindelig
månerude (gullistet som opmærksomhedskrævende (X)) og bjerg-perikon. Da oplysningerne er af
ældre dato, er disse arter ikke medtaget på artslisten.
����
�	A Karsporeplanter: Engelsød, smalbladet mangeløv, dynd-padderok, ørnebregne.
Enkimbladede: Liden andemad, blåtop, bølget bunke, mangeblomstret frytle, krybende hestegræs, sand-hjælme,
almindelig hvene, hunde-hvene, kryb-hvene, kantet konval, liljekonval, majblomst, almindelig rapgræs, lyse-siv, bakke-
star, pille-star, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Blåbær, brombær, krat-fladbælg, græsbladet fladstjerne, stor fladstjerne, almindelig gyldenris, hedelyng,
.���	(��
� ����	������
 (høgeurt-art), humle, almindelig høgeurt, håret høgeurt, smalbladet høgeurt, blå-klokke,
almindelig kohvede, almindelig kongepen, stor nælde, almindelig pimpinelle, gåse-potentil, bidende ranunkel, revling,
skovstjerne, liden snerre, hvid snerre, lyng-snerre, sumpkarse, ager-tidsel, tormentil, smalbladet vikke, krat-viol, skov-
/krat-viol, håret visse, engelsk visse.
Vedplanter: Dun-birk, vorte-birk, bævreasp, stilk-eg, stilk-eg x vinter-eg, almindelig gedeblad, krybende pil, gyvel,
hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, grå-pil, almindelig røn, slåen, tørst, skov-æble.
Laver: Rensdyrlav.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af hede på indlandslitter ved fortsat ekstensiv græsning. Græsning forbedrer
betingelserne for lyng, som herved får mulighed for at sprede sig. I øjeblikket udgør indtrængende
vedplanter ikke noget større problem, men periodisk fjernelse af vedplanter kan blive aktuel. I
denne sammenhæng bør opmærksomheden især rettes mod afd. 3736b. Afd. 3736c ryddes, hvorved
området åbnes yderligere op og sammenkædes med afd. 3733.

:����)%'� (MOS – 0,9 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose dækket af store tuer med græsagtige planter. Der er spredte
vedplanter. Der er intet frit vand.
����
�	A Karsporeplanter: Smalbladet mangeløv.
Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, tagrør.
Vedplanter: Almindelig gedeblad, rød-gran, lærk, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af mose.

������
	.!!���F@.		���	�5����G
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløbet går gennem Frøslev Lyngpolde, Nissepolde og Troldemose.
Længden i skoven er 4000 m. Vandløbet er kun periodisk vandførende. Forureningsgraden er ikke
bedømt på grund af ringe strøm.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B3 (karpefiskevand). Målsætningen er ikke
opfyldt. For at åbne op langs bukkestrømmen til glæde for publikum og dyrelivet ryddes flere steder
et 15 meter bredt bælte på begge sider af løbet.

5����������	
Frøslev plantage vil være under betydende forandring i den kommende planperiode. 242,2 ha af
plantagens 1.041,7 ha skifter anvendelse (heraf bliver ca. 22,4 ha til åbne naturarealer).
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Plantagen vil hugstmæssigt være vigtig for distriktet. Da den er relativt lidt ramt af stormen i 1999
vil der være en del m3 at hugge i forbindelse med skærmstillinger, afdrifter (i meget begrænset
omfang) og især fra tyndinger.  Hugsten vil formentlig ikke bidrage med et meget stort netto, men
hugstindgrebene vil være vigtige i relation til den gradvise indførelse af naturnær skovdrift.

Gentilplantningen på stormfaldsarealer vil være overstået tidligt i planperioden. Både disse
plantninger og de efterfølgende mere regulære foryngelser vil blive præget af en større variation i
træarter og en større anvendelse af blandinger og løvtræ end hidtil set jfr. beskrivelsen ovenfor.
Der vil gradvist blive taget fat på de frilægninger til permanente, åbne områder, der er omtalt
ovenfor. På nogle af de åbne områder vil der søges græsset med kvæg af distriktets skovrace.

Samlet skulle det give mulighed for på lang sigt at opnå en mere stabil skov med et godt skovklima,
hvor bevoksningerne i højere grad kan forynge sig selv og hvor der samtidig i øget grad tages
hensyn til udvikling af en mere varieret plantage.

De store hjortearter søges sikret med sunde bestande i plantagerne på en afbalanceret måde, så der
ikke sker for store skader på skove og landbrugsafgrøder.

Med hensyn til publikumsfaciliteter vil den væsentligste ændringer være etablering af en ny
parkeringsplads øst for Frøslevlejren og den opfølgning, som den måtte kræve i forhold til justering
af stiruter, afmærkning o.lign.  I den øvrige del af plantagen, vil der blive fulgt op med gradvis
justering af publikumsfaciliteternes omfang og udformning. Folderen for Frøslev plantage står foran
en tiltrængt udvidelse og  revision. Den mulige udvidelse med Beckmanns plantage vil give nye
muligheder, der kræver konkret opfølgning.
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4���	��

Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling
er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980´erne til i dag 330,9 ha. Sammen med Jardelund
Mose på den tyske side udgør mose- og naturområdet ca. 500 ha.

Ved Overfredningsnævnets afgørelse af 20. sept. 1985 blev 310 ha. af Frøslev mose fredet med det
formål: ”at genskabe og derefter bevare områdets karakter af højmose med omkringliggende åbne
arealer og egekrat. Fredningen tilsigter i øvrigt en beskyttelse af det til mosen tilknyttede dyre- og
planteliv”.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe
naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.
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Frøslev-Jardelund moser var tidligere hjemsted for en relativ stor bestand af urfugle. De er nu borte,
men man forventer, at en stor del af de andre fuglearter, som er knyttet til hedemoser og græssede
enge, vil vende tilbage, efterhånden som området ændrer sig i en mere åben retning.

Der henvises til den af Sønderjyllands amt og Aabenraa statsskovdistrikt udarbejde Rapport: Pleje
og Naturgenopretning i Frøslev Mose 1987 –1999.

Mosen afvandes af gravede grøfter bl.a. Grænsevandløbet mod vest.  Over Grænsevandløbet er der i
1995 bygget i alt 6 dæmninger som bl.a. skal forhindre  afvanding mod vest. I Østerby enge syd for
mosen er vandløbet endnu ikke lukket, da forholdene til ejerne ikke er afklaret.

Grundvandet står højt i området 1 til 2 m under terræn i mosens randområder og 0,4 til 0,5 m under
terræn i den centrale del.
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4�������������!�
Frøslev Mose ligger i en lavning på Tinglev Hedeslette. I den østlige del findes en lille bakkeø som
udgør et morænelandskab med overvejende sandbund fra næstsidste istid. Selve mosen består af
ferskvandstørv. Øst for denne ligger ekstramarginalt smeltevandssand som ofte er overlejret af
ferskvandsgytje. I øst findes desuden flyvesand, smeltevandssand samt morænesand og –grus. I
mosens nordlige del findes 3 små bakkeøer bevokset med egekrat –Knøs, Røreng krat og Porskær
krat – som udgør et morænelandskab med overvejende sandbund fra næstsidste istid.

Området ligger i det nationale geologiske interesseområde 111 Frøslev Sande. Desuden ligger
Frøslev Plantage i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 1, der bl.a.
indeholder indlandsklitter og senglaciale flyvesandsformer (”klimper”).

Frøslev Mose er medtaget i det nationale geologiske interesseområde fordi det i modsætning til
Frøslev Plantage repræsenterer hedeslettelandskabet uden væsentlig flyvesandspålejring. Den
geologiske værdi skyldes desuden en speciel dannelseshistorie som er beskrevet ovenfor under
afsnittet ”Landskab”.

Skal de geologiske værdier plejes, bør mose og især den lille bakkeø henstå uden slørende
træbevoksning.

Årsnedbøren er ca. 1.030 mm.
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Mosen er en del af habitatområde nr. 87 – Frøslev Mose, Internationalt Naturbeskyttelsesområde nr.
97, samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 70.

�	�������	
Størstedelen af mosen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. september 1985
(registreringsnummer 7849.000) om fredning af mose, egekrat og landbrugsarealer ved
landegrænsen i et landskab med landskabelige og naturhistoriske værdier. Indeholder
plejebestemmelser for genskabelse af højmosen men er i øvrigt hovedsageligt en status quo-
fredning med plejeadgang. Mindre afståelser til staten bl.a. ved Miljø- og Energiministeriet.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Frøslev Mose prioriteret som et
naturområde omgivet af VMPII-lavbundsarealer og med en biologisk korridor fra nord til syd.
Plantagen er af geologisk og friluftsmæssig værdi samt af særlig biologisk og landskabelig værdi.
Nord for mosen er der i regionplanen udlagt skovrejsningsområder (nr. 83), hvor der er privat
interesse for at rejse ny fredskov.
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5,8 ha (afd. 3797) i Porskær krat i mosens østende er udlagt til urørt skov. Overdrevet øst og syd for
(12,3 ha) er udlagt til græsningsskov. Stævning bør finde sted i mindre partier af græsningsskoven
med mellemrum. Krattet indeholder enkelte småbladet lind, røn, tørst, asp og gedeblad, og er det
største af tre egekrat, som markerer sig tydeligt i landskabet. Det skyldes, at de er meget gamle, og
bærer præg af både stævning og græsning. Navnet Kogangen fortæller om den tidligere driftsform.
En del af naturplejen går ud på at lade egekrattet brede sig, men det er ønskeligt, at der til enhver tid
opretholdes åbne, overdrevsagtige partier også på lang sigt.
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Der knytter sig mange skildringer af det folkeliv, der har været forbundet med tørvegravningen i
Frøslev mose. Enhver gård i Frøslev havde sin egen moselod. Navnene Brødløs, Det Lune Vand
(måske er navnet ”Lundvand”, men udtalt med langt u) og Hvilpold er forbundet med
tørvegravningen. Tørveskærene kan genfindes i mosens overflade. Navnene Kolonisthuse, Canada
og Amerika giver fingerpeg om den nybyggerånd, der har hersket i området.

Frøslevskrinet, hvis findested er markeret med en egeobelisk, blev fundet i mosen i 1872.

Landegrænsen fra 1920 er markeret med træ-grænsepæle.
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Der er i fredningen af hensyn til dyrelivet indført visse adgangsbegrænsninger i fuglenes yngletid.
Det drejer sig om, at det i perioden ikke er tilladt at færdes uden for eksisterende veje og stier.

Skovdistriktet har afmærket en vandrerute gennem mosen, og opført en naturudstilling med borde
og bænke. Distriktet har ved skiltning anført, at hunde ikke må medtages i mosen.

Sammen med Sønderjyllands amt har Skovdistriktet udgivet en informationsfolder for Frøslev
mose.

I forhold til øvelsesaktivitet administreres Frøslev Mose som B-skov, dvs. ingen organiserede
aktiviteter.

��	�.���	����	
Frøslev mose overvåges årligt med hensyn til grundvandsstanden, ændringer i vegetationen og
dyrelivet.
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Rødgranen i afd. 3792b på 0,3 ha forynges med eg enten ved naturlig tilgroning af arealet eller ved
ekstensiv indplantning af ege af lokal herkomst. Det tidligere granareal syd for Info-huset i afd.
3796 (ryddet i 1998/99) inddrages i den generelle naturpleje af moseomådet. Det samme gælder afd.
3792c.

Naturlig udvidelse og etablering af nye egekrat fremmes.

Mosen plejes ved græsning med kreaturer. I en årrække har området været græsset af både kreaturer
af skovracen (distriktets egne kreaturer) og i egnede randzoner ved bortforpagtning.

Krattet i afd. 3794 d ryddes mekanisk, såfremt adgangsforholdene måtte gøre det muligt.

Mosens randarealer udvides ved tilkøb og etablering af hede, enge og overdrev. Specielt tænkes på
Beckmanns plantage. Det er muligt, at urfuglens tørbiotop genskabes. Såfremt mulighederne viser
sig, tilkøbes enklaverne i mosen.
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Der samarbejdes med de tyske fredningsmyndigheder om naturgenopretning og –overvågning,
skiltning, information og vildtforvaltning. Inden for skovrejsningsområde nr. 83 er det muligt at
udvide både Frøslev Plantage og Mose.

Etableres en cykeltur med geologisk tema i Frøslev Plantage er det oplagt at lægge turen omkring
Frøslev Mose med bakkeø for at få et indtryk af bakkeøen samt hedeslettelandskabet uden
flyvesandspålejring.

@�
�	"�� �"����	
%�

�������
Der er registreret 400 arter af sommerfugle, bl.a. ensianblåfugl, kobberbrun spinder, lille natpå-
fugleøje og rødt ordensbånd.
Kobberbrun spinder er på rødlisten som truet (E). Den findes kun i Frøslev Mose. Ringspinder er
ligeledes på rødlisten som truet (E).
Ensianblåfugl, Apamea aquila (ugleart ), i dag kun i Frøslev Mose og Draved Mose, Coenobia rufa
(ugleart) og Eupithecia pygmaeata (målerart) er på rødlisten som sårbare (V).
Harpya milhauseri (spinderart) og Amphipoea lucens (ugleart) er på rødlisten som sjældne (R).
Trichiura craetaegi (spinderart) er på gullisten som opmærksomhedskrævende (X).
Lithophane semibrunnea (ugleart) kendes i færre end 100 eksemplarer fra Danmark. Conistra
rubiginea (ugleart) er fundet for første gang i Sønderjylland i mosen.
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Butsnudet frø, spidssnudet frø, stor vandsalamander (alle på gullisten som
opmærksomhedskrævende (X)).

������
Almindeligt firben, hugorm.
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Gråand, hedehøg, bynkefugl, dobbeltbekkasin, stor regnspove, vibe, gøg, engpiber,
græshoppesanger, gråkrage, landsvale, nattergal, sanglærke.
Fouragerende: Fiskehejre, trane, mosehornugle, stor regnspove.
Mosehornugle er på rødlisten som truet (E).
Hedehøg er på rødlisten som sårbar (V).
Trane og stor regnspove er på rødlisten som sjælden (R).
Vibe er på gullisten som opmærksomhedskrævende (X).
Gråand er på gullisten som national ansvarsart (AT).
Tidligere forekom urfugl (rødlistet som truet (E)). Måske stammede fuglene fra fugle, der sidst i
forrige århundrede blev udsat i Frøslev Plantage som jagtvildt.

�	������
Hare, mosegris, ræv, rådyr.
Hare er på gullisten som opmærksomhedskrævende (X).

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i mosen udgør 1,7 ha sø, 121,3 ha eng, 10,9 ha overdrev og
167,6 ha mose.
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:����)$#� (MOS – 0,60 ha), :����)$#� (KRT – 1,80 ha), :����)$%� (MOS – 145,90 ha), :��
�)$%� (KRT – 9,20 ha), :����)$%7 (SØ – 1,70 ha), :����)$%� (KRT – 4,70 ha)
§ 3-beskyttede søer og moser og ferske enge.
Afsides, åbent område, som overvejende består af højmose og fattigkær. Mosen fortsætter i vest
over rigsgrænsen i Jardelund Mose.
Distriktets arealer er isprængt nogle mindre parceller med andet ejerforhold. Disse parceller skiller
sig ikke ud i terrænet og udgør sammen med distriktets arealer et sammenhængende hele.
Nærværende beskrivelse dækker hele området, da det ville være urimeligt og uhensigtsmæssigt at
begrænse beskrivelsen til distriktets arealer.
I nogle dele af området, især mod nord og øst, findes en del krat. De kratbevoksede dele skal for en
stor dels vedkommende forynges med mose, og de er medtaget i beskrivelsen.
Gennemgående er området ret tørt, men dog med fugtige partier med benbræk, kæruld, mv.
Der findes flere mindre søer og vandhuller i mosen. Nogle af søerne er udlitreret som sø (afd.
3794c), mens andre blot er markeret på kortet som blå ringe.
Omtrent midt i mosen ligger Stoffers Vand. I denne sø er der små øer med birk og pil. Vandet er
klart og brunt. Der er næsten ingen flydebladsplanter.
Der findes ret store åbne søer nær rigsgrænsen. Deres vand er mørkt og grumset. Vegetationen i
disse søer er knapt så næringsfattig som ellers i mosen.
I 1995 blev 11,8 km vandløb ændret. Ved genopretningen blev i en 10-årig periode indpumpet
90.000 m3 vand årligt. Denne indpumpning er nu ophørt.
Arealet græsses. Plejen aftales årligt mellem amt og distrikt.
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�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, benbræk, blåtop, bølget bunke, bredbladet dunhammer, mark-frytle, vellugtende
gulaks, sand-hjælme, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene, gul iris, smalbladet kæruld, almindelig
rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, tudse-siv, almindelig star, sylt-star, toradet star, mangestænglet sumpstrå, rød svingel,
tagrør.
Tokimbladede: Blåbær, brombær, glat dueurt, lådden dueurt, eng-forglemmigej, gederams, hedelyng, hindbær,
hjortetrøst, almindelig høgeurt, almindelig hønsetarm, femhannet hønsetarm, eng-kabbeleje, klokkelyng, kragefod, vild
kørvel, mælkebøtte, stor nælde, vand-pileurt, porse, bidende ranunkel, kær-ranunkel, lav ranunkel, revling, rødknæ,
skovstjerne, skvalderkål, hvid snerre, rundbladet soldug, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, tormentil,
tranebær, trævlekrone, vandnavle, vandrøllike, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, bævreasp, stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, krybende pil, engriflet hvidtjørn, lærk, grå-pil, almindelig
røn, selje-røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2. Krattet dog 1.
>1���
����A� Genopretning af lysåben fugtig højmose. Genopretningen forudsætter hævning af
vandstand, f.eks. ved lukning af afløb. Krattet i afd. 3794d ryddes til mose. Græsning fortsættes.

:����)$�� (ENG – 31,70 ha), :����)$�� (ENG – 19,70), 8.	���2�:����)$���(ENG – 18,20 ha)
§ 3-beskyttede ferske enge. Store flade engområder i mosens nordlige udkant. Der er vedplanter
langs sporene. Derudover er der kun meget få, spredte vedplanter. Området er gennemgående ret
tørt.
Der findes små spredte vandhuller, der benyttes af kreaturerne. Bredderne er oftest nedtrådt, og
vandet er uklart. Vandhullerne er markeret på skovkortet som blå ringe.
Langs Rørengs nordside og sydside går lange brede frahegnede grøfter (kanaler) med vand. Grøften
på nordsiden er Røreng Kanal.
Engene afgræsses af kvæg.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene, almindelig rajgræs,
almindelig rapgræs, eng-rottehale, eng-rævehale, knæbøjet rævehale, lyse-siv, rød svingel, svømmende vandaks.
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Tokimbladede: Brombær, glat dueurt, gederams, almindelig høgeurt, almindelig hønsetarm, hvid kløver, rød-kløver,
mælkebøtte, stor nælde, porse, gåse-potentil, krybende potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, ager-tidsel, horse-tidsel.
Vedplanter: Dun-birk, bævreasp, stilk-eg, engriflet hvidtjørn, grå-pil, krybende pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af åbne enge ved fortsat græsning.

:����)$�� (ENG – 49,20 ha), :����)$���(ENG 2,50 ha) +.���	��	
§ 3-beskyttede ferske enge. Store flade engområder i mosens sydlige udkant. Der er nogle levende
hegn og enkelte spredte buske. Det meste af området er ret tørt.
Der findes to små vandhuller, der benyttes af kreaturerne. Bredderne er nedtrådt, og vandet er
uklart. Vandhullerne er markeret på kortet som blå ringe.
Området er delt op i mindre områder af hegn. Afgræsningen sker med kvæg.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, bredbladet dunhammer, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene,
almindelig rajgræs, almindelig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, rød svingel, vandnavle.
Tokimbladede: Blåhat, eng-brandbæger, brombær, grå bynke, stor fladstjerne, eng-forglemmigej, almindelig fredløs,
gederams, almindelig høgeurt, almindelig hønsetarm, hvid kløver, kransbørste, almindelig kællingetand, vild kørvel,
mælkebøtte, stor nælde, hvid okseøje, krybende potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, almindelig røllike, kruset
skræppe, almindelig syre, horse-tidsel, trævlekrone, lancet vejbred, muse-vikke, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, krybende pil, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 2. Engene supplerer interessant landskab.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af åbne fugtige enge. Det tilstræbes, at vandstanden er så høj som
muligt. Den nuværende græsning fortsættes.

:����)$)� (ORE – 10,90 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Afgræsset overdrev, som til dels er omgivet af åbne afgræssede arealer med
andet ejerforhold. Der er spredte træer. I nord ved Porskær Krat står træerne ret tæt.
Afgræsningen sker med får.
Typiske overdrevsarter er mark-frytle, vellugtende gulaks, håret høgeurt og rødknæ.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, vellugtende gulaks, sand-hjælme, almindelig hundegræs,
almindelig hvene, almindelig rapgræs, lyse-siv, almindelig star, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Græsbladet fladstjerne, hedelyng, almindelig høgeurt, håret høgeurt, almindelig mælkurt, bidende
ranunkel, rosmarinlyng, rødknæ, almindelig røllike, hvid snerre, tormentil.
Vedplanter: Stilk-eg, engriflet hvidtjørn, grå-pil, skov-æble.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af overdrev ved fortsat græsning. Ved Porskær krat kan der foretages
nænsom udtynding af træerne.

8.	����5����
§ 3-beskyttet vandløb. Bred lige kanal i skellet langs nordsiden af Røreng. Omgivelserne er flade og
lysåbne. Længden er 1900 m. Bunden er fast og sandet. Vandet er lidt uklart. Forureningsgraden er
III.
����
�	A�Enkimbladede: Grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Smalbladet mærke.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����,��	�������	�.
>1���
����A Er ikke målsat af Sønderjyllands Amt.
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Samarbejdet med Tyskland om formidling og naturpleje af det samlede område udvides. Der søges i
planperioden udarbejdet et samlet dansk/tysk stisystem og en dansk/tysk information om det
samlede område. Da grænsepassage nu kan ske lovligt uden paskontrol vil der være nye muligheder
for en samlet formidling. Naturudstillingen i Info-huset vedligeholdes og revideres så den har
sammenhæng med den nyetablerede information på den tyske side.

Græsning med egne og/eller fremmede  kreaturer sker fortsat så længe det er naturplejemæssigt
ønskeligt.

Området optages på listen over distriktets ”B-skove”.

Der arbejdes på etablering af fysisk sammenhæng mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage.
Såfremt der tilkøbes væsentlige randarealer skal de indgå i den rekreative formidling for området.

Udgivelser:
Pleje og naturgenopretning i Frøslev Mose 1987-1999. Rapport udgivet af Skov-og Naturstyrelsen -
Aabenraa Statsskovdistrikt og Sønderjyllands amt, august 1999.
Status over storsommerfugle i Frøslev Mose (af Benny Steen Larsen og Karl Erik Stovgaard).
Biologiske undersøgelser. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Aabenraa Statsskovdistrikt, april
1999.
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Søndermosen er beliggende langs den Dansk – Tyske grænse syd og vest for Padborg by. Området
er fredet i 1976 med det formål at bevare mosen mod byggeri, tilplantning og opfyldning og er i dag
et nærrekreativt areal for Padborg. Distriktet ejer 3,6 ha. i mosen. To små parceller stammer fra
først i 1970´erne, da Bossens plantage blev erhvervet, og de sidste ca. 3 ha. kom til i 1995 i
forbindelse med jordfordelingen Frøslev Mose.

Vandskellet ligge lige midt i Oksevejens grænseovergang. Søndermosen er en højmosedannelse,
som afvandes mod vest. Gennem tiderne har der været tørveindvinding. Arealerne er afvandet, og
under nedbrydning ved koldforbrænding. Den vestligste del af mosen drives landbrugsmæssigt ved
græsning.

4�������������!�
Området ligger på Tinglev Hedeslette, lige på grænsen til et morænelandskab med overvejende
lerbund i nord. I den nordlige del af området findes ferskvandstørv og -gytje og i den sydlige del
findes smeltevandssand. Søndermosen ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske
interesseområde nr 1. Interessant for parcelområdet er tunneldalen med overgang til hedeslette (ved
Simondys, lige syd for parcellen).

Nedbøren er høj - ca. 1.020 mm

�	�������	
Mosen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1976 (registreringsnummer
5675.01), der status quo-freder et moseområde af landskabelige og rekreative grunde med tilladelse
til stianlæg.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Parcellen i Søndermose prioriteret
som naturområde af særlig landskabelig, geologisk, biologisk og friluftsmæssig værdi.

�	����
����
Der er etableret stier og opholdsarealer for offentligheden i mosen.

��	��	��
�	
I et grænseoverskridende projekt arbejdes der bl.a. på at undersøge muligheden for at gennemføre et
naturgenopretningsprojekt med hævning af vandstanden i den vestlige del af Søndermosen.

5����������	
Distriktet sørger for fortsat fornøden naturpleje af parcellen og medvirker fortsat i det grænseover-
skridende projekt, der rummer mulighed for øget indsats i området. Skulle dette projekt eller et
tilsvarende naturgenopretningsprojekt ikke blive gennemført kan det overvejes, om arealet skal
bruges til magelæg med et andet egnet areal i området.
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Kragelund mose er et 10,3 ha stort udyrket, fredet areal beliggende tæt på Padborg flyveplads.
Mosen udgør den sidste rest af et større nu opdyrket hedemoseområde. Arealet kom til skovdistrikt
fra Bov kommune i 1982, efter at kommunen havde overtaget dette ved fredningen i 1977. Arealet
er justeret ved skelregulering med flyvepladsen midt i 1990´erne.

Formålet med fredningen er beskytte et fra gammel tid bevaret hedemoseareal indeholdende nogle
tørvekulmiler.

Der er – og har især tidligere – været et rigt fugleliv i mosen, og op til begyndelsen af 1970 har der
været spillende urfugle. Der findes stadig enkelte områder med åbent vand. Arealet plejes ved
kreaturgræsning

4������
Området ligger på Tinglev Hedeslette og består af flyvesand i nord og ekstramarginalt
smeltevandssand overlejret af ferskvandstørv i syd.

�	�������	
Størstedelen af mosen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1969
(registreringsnummer 4640.00.1) om fredning af mose af kulturhistoriske og botaniske grunde.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 fremgår det vedrørende Kragelund
Mose, at der går en biologisk korridor gennem mosen, at den ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser samt at skovrejsning er uønsket. Mosen er af biologisk værdi.

Der er efter VVM redegørelse anlagt en motor cross bane umiddelbart nord for Kragelund mose.
Der skal være anlagt et ca. 25 m bred egebælte mellem mosen og motor cross banen.

��	��	��
�	
Arealet plejes fortsat skånsomt med græsning, så hensynene til mose, overdrev og kulturhistorie har
prioritet. Der tages hensyn til tørvekulmilerne, som frahegnes.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i mosen er 10,3 ha mose.
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:����)�#� (MOS – 6,6 ha), +
�	�����
§ 3-beskyttet mose. Mosedelens afgrænsning mod overdrevet aftegner sig ret markant i landskabet
som en lille skrænt.
Mosen er fugtig og lysåben. Der er mindre partier med vand. Der er få spredte buske.
Mosen er hegnet sammen med overdrevet og arealer med andet ejerforhold.
����
�	A�Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, almindelig hvene, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star, grå star,
rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Brombær, hedelyng, klokkelyng, porse, tormentil, vandnavle.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-gran, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Lysåben næringsfattig mose med dværgbuske. Områdets naturforhold bevares og
udvikles ved ekstensiv græsning.

:����)�#� (MOS – 3,2 ha), :����)�#7 (MOS – 0,5 ha)
§ 3-beskyttet overdrev beliggende på en tørt fladt bakkedrag. Det er hegnet sammen med mosen og
arealer med andet ejerforhold.
Typiske overdrevsarter er mark-frytle, vellugtende gulaks, håret høgeurt og rødknæ.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, vellugtende gulaks, almindelig rapgræs, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, håret høgeurt, tyttebær, revling, bidende ranunkel, rødknæ, almindelig røllike, skovstjerne,
hvid snerre, almindelig syre, tormentil, engelsk visse.
Vedplanter: Dun-birk
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af overdrev på lavt bakkedrag. Områdets naturforhold bevares og udvikles
ved ekstensiv græsning.




