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Distriktets hugstplan kan opdeles i bevoksningsvise planer for hovedskovning og afvikling af
overstandere og en træarts(-gruppevis)- og aldersklassevis plan for udhugningen, hvor beregningerne
dog i praksis sker bevoksningsvis ved hjælp af tilvækstoversigterne.

Foryngelseshugsterne er planforskrifter i den forstand, at de er knyttet til bestemte arealer. Den
vedmasse, der fremkommer ved hugsten, både ved foryngelse og ved udhugning er oplyst i plantallene,
der ligeledes er at opfatte som planforskrifter, fordi de repræsenterer det bedst mulige skøn over en
hensigtsmæssig vedmassebalance. Men da der netop er tale om et skøn, bør afvigelser fra plantallene
kunne finde sted, såfremt de kan begrundes sagligt.

I forbindelse med distriktets årlige budgettering forudsætter Driftsplankontoret, at

•  afvigelser på mere end 15% fra driftsplanens årlige planhugst ledsages af en motivering herfor,
•  afvigelser på mere end 15% fra driftsplanens årlige kulturareal ligeledes begrundes, idet der i denne

forbindelse ses bort fra de nuværende skovrejsningsarealers tilplantning,
•  afvigelser ikke akkumuleres år for år, idet en vedvarende forskel mellem plan og driftsdispositioner

kræver planændring for at kunne godkendes.
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Langt størstedelen (56 %) af foryngelsesarealet udgøres af stormfaldsarealer. 23 % af foryngelses-
arealet udgøres af rødgran og sitkagran. Der er primært to ting der har været bestemmende for, om
det er blevet besluttet at forynge et givet rødgranareal:

•  Enten har bevoksningen fået eller forventes i planperioden at få en bevoksningsdiameter på over
25 – 30 cm.

•  Eller foryngelsen skyldes begyndende (rand-)opløsning og hugstfølgehensyn

Bøg udgør 7 % og nordmannsgran 4 % af foryngelsesarealet. Bøg overgår for størstedelens
vedkommende til bøg ved selvforyngelse. Nordmannsgran bliver for størstedelens vedkommende til
bøg eller eg f.eks. ved underplantning.

Foryngelsesplanen fremgår af bilag IX. Kulturtabellerne i tabelbilag 11 viser den planmæssige
arealforskydning i driftsklasser og træarter i perioden. Tabellerne indeholder 32,7 ha kulturarealer i
Rhedersborg og Vejbæk skove, som er indlagt i databasen. Disse er ikke udtaget, da de ikke virker
slørende for det samlede billede på distriktet.

Se endvidere afsnit 8.3.
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Hugsten er generelt beregnet ud fra standardværdier i de valgte tilvækstoversigter. Udhugningen
bestemmes bevoksningsvist ud fra den pågældende bevoksnings højdebonitet. Valget af lokale
massekurver indvirker således alene på masseansættelsen i de bevoksninger, der
hovedskoves/skærmstilles i perioden.
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I overstanderbudgettet, tabelbilag 7, er alle bevoksninger, hvor der på plantidspunktet var
overstanderdele, anført. Afviklingstiderne er aftalt for den enkelte bevoksning og kan i mange
tilfælde være længere end planperioden. Her bliver slutmassen så lig startmassen minus hugsten.

Hvor overstanderandele ikke forudsættes afviklet (bevaring til forfald) er afviklingstiden rent
teknisk sat til 300 år, hvorfor slutmassen er en smule mindre end startmassen.

I alle andre tilfælde forudsættes overstanderandele afviklet i løbet af den første periode.

Det bemærkes, at der ikke beregnes tilvækst for overstandere. Derved vil den faktiske hugst på dette
punkt overstige planens tal.

:��1��������	!������������	3������	��������	"���
����A
På samme måde som ovenfor nævnt er der ved skærmstillinger til selvforyngelse og underplantning
indsat en afviklingstid på skærmbevoksningen ud fra en kombineret betragtning om, hvor længe
denne vil kunne overholdes (hvilket selvfølgelig også influerer på træartsvalget), og hvad der vil
være den optimale afviklingstid af hensyn til kulturen.
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De overordnede tanker, der har styret udarbejdelsen af foryngelsesplanen er der redegjort for i afsnit
6.1. Træarten på det enkelte areal er valgt ud fra mange til dels modstridende hensyn, men der er lagt
vægt på at øge især stabiliteten, fleksibiliteten, variationen og biodiversiteten. Der skal således sikres
såvel det produktionsmæssige som det landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljø-
beskyttende og friluftsmæssige.

Følgende retningslinier gælder for dispositioner på kulturarealer :
•  %���
�	���������� M�  $C� �	 i bevoksninger, som hverken opgives eller er sat til foryngelse i

perioden, kan uden planændring efterlades til naturlig tilgroning eller fyldes ud med en kultur af
f.eks. selvforynget birk, ær, eller plantet lærk eller skovfyr.

•  '��������	�������, som er domineret af birk eller el kan bevares, selvom litraen i øvrigt er sat til
foryngelse.

•  4���	����� af andre træarter end dem, der er angivet i foryngelsesplanen, kan uden planændring
foretages med op til 20%. Herunder kan op til 20% af en kultur også efterlades utilplantet, såfremt
chancen for succes ved tilplantning af frostudsatte eller vandlidende delarealer synes for ringe.

•  9���������� ������� (0,1-0,3 ha) i kulturer bør, forudsat at kulturen ikke opgives, uden formel
planændring fyldes ud med en egnet indblandingstræart - f.eks. nåletræ i bøgeforyngelser, rødgran i
douglasgranforyngelser samt evt. selvforynget løvtræ i plantede nåletrækulturer. Efterbedring af
helt små huller foretages normalt ikke.
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•  ������
���������������� foreskrives ikke i driftsplanen. Det forudsættes, at de gældende normer for
statsskovene følges i distriktets praksis. Af budgetgrundlaget fremgår, hvilket niveau for
kulturintensiteten, der er lagt til grund for beregning af distriktets driftsramme.

•  !��������������
���������* i bevoksninger, som ligger i en rand eller grænser op til naboarealer,
skal der altid etableres et løvtræskovbryn. Mod SV og NV skal brynet være 30 meter bredt, mens
det mod øvrige retninger kan være smallere. Brynet kan, efter omstændighederne, indeholde
egnede nåletræarter til sikring af løvtræopvæksten.
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For at begrænse de direkte og indirekte konsekvenser af kommende stormfald samt for at øge
biodiversiteten og den landskabelige værdi skal nåletræflader på langt sigt deles op i mindre og
mere styrbare enheder. Dette er beskrevet i afsnit 6.1.3, hvor overvejelserne omkring et strategisk
placeret løvtrænet er beskrevet. Disse overvejelser udgør en del af beslutningsgrundlaget i
forbindelse med planændringer i den kommende periode og i forbindelse med planarbejdet i næste
periode.
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Der er en snæver sammenhæng mellem den måde, hvorpå  man afvikler den gamle bevoksning og
den måde, hvorpå den nye skovgeneration etableres. Skiftet mellem generationer kan foregå meget
dramatisk og momentant som ved stormfald, som ikke kan planlægges, eller ved en planlagt
renafdrift.  Det kan også foregå glidende ved underplantning eller selvforyngelse, hvorved arealet
søges holdt permanent dækket med skov.

Renafdriften har i årtier været dominerende i skovbruget på grund af sin rationalitet.  Dette har ikke
mindst været tilfældet i nåletræsdominerede områder, men også i løvskov. Metoden medfører en
række ulemper såsom tab af beskyttende skovklima, udvaskning af næringsstoffer,
masseopformering af nogle arter mv. Renafdrift har også været udbredt anvendt på Aabenraa
Statsskovdistrikt, dog kun i mindre omfang i de frodige løvskove. Ulemperne ved metoden ses
tydeligt efter stormfald, hvor distriktet har været hårdt ramt i 1967 og senest i 1999.

Fra sidste del af 1990-erne har distriktet været i gang med en omlægning af driften, således at
foryngelsen i videst mulig omfang sker ved skærmstilling af den gamle bevoksning over i hvert fald
2 forsigtige hugstindgreb, så stabiliteten bevares bedst muligt. Det var også tanken, at denne model
skulle anvendes i den kommende planperiode indtil stormen den 3. december 1999 stort set totalt
ødelagde mulighederne.

Skærmstillingen – og anvendelsen af overstandere – har den fordel, at skovklimaet bevares i langt
højere grad samt at den nye generation både kan etableres ved plantning af stabile, skyggetålende
træer under skærmen og ved selvsåning  fra skærm- eller overstandertræerne.

Selvsåninger kan etableres enten som rene naturforyngelser, hvor der alene foretages lysstilling af
den gamle bevoksning som ”fødselshjælp” eller ved selvforyngelse, hvor der også foretages indgreb
i form af jordbearbejdning, supplerende plantning o.lign.

Aabenraa Statsskovdistrikt anvender i videst muligt omfang naturforyngelse i de frodige løvskove.
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På grund af stormen har distriktet ikke de samme frihedsgrader, som det havde været ønskeligt. Den
størst mulige naturnærhed i driften er dog søgt tilstræbt, samtidig med at kravet om en rimelig
hurtig og sikker etablering af ny, flersidigt skov finder sted.

Det er sket ved, at der er udlagt en række stormfaldsarealer til naturlig tilgroning eller som naturlig
tilgroning tilføjet et pletvis plantning af eg. På andre arealer til foryngelse er skærmstilling og
naturforyngelse anvendt i videst muligt omfang.

Foryngelsesformen skal også tilpasses skovtypen. Aabenraa Statsskovdistrikt kan jævnfør de
skovdyrkningmæssige erfaringer i Bilag V inddeles i 3 grupper: De frodige løvskove (især ved
Aabenraa),  Skovene på de grusede randmoræner (især Søgaard skov) og Plantagerne på den mere
sandede hedeslettejord.

Det indgår også i valget af skovdriftsform, at distriktet er begunstiget med en høj nedbør på op mod
1.000 mm om året. Dette er alt andet lige en fordel for skovdriften og for muligheden for at have
fleretagerede bevoksninger.

I Tabel 7-1 opstilles fordelingen af distriktets foryngelsesareal til foryngelsesformer inden for oven-
nævnte 3 arealkategorier. Grundlaget for tabellen er tekstbemærkningerne til foryngelsesplanen, der
er vedlagt i bilagene. Dette betyder at gruppen ”Anden foryngelse” indeholder både tilplantning på
stormfaldsarealer og tilplantninger på kommende renafdrifter og nordrandsforyngelser. I denne
kategori vil det efter distriktets skøn være muligt at lave et yderligere antal ha med skærmstillinger.
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Skov Natur/selv-
foryngelse

Forkultur Skærm Naturlig
tilgroning

Anden
foryngelse

Anden
ændring

I alt

Løvskov

Jørgensgård Skov 4,5 - - 0,7 12,6 2,5 20,3
Nørreskov 12,6 - - 2,2 2,7 4,9 22,4
Rise/Søst Skove 6,2 - - 0,3 1,5 3,6 11,6
Langbjerg Skov 4,3 - - - 0,4 10,6 15,3
Kalvø - - - - - 7,5 7,5
Vestermark 15,0 - 0,8 1,1 4,0 3,3 24,2
Hjelm 0,3 - - 1,5 3,6 - 5,4
Sønderskov 24,7 - - 1,4 27,3 - 53,4
Årup Skov 26,1 - - 3,9 27,3 1,1 58,4

Sum,ha 93,7 0,0 0,8 11,1 79,4 33,5 218,5
% 50,7 0,0 0,4 6,0 42,9

Randmoræne

Arealer på Varnæs - - - - - 15,2 15,2
Hostrup Krat - - 0,7 - 6,9 0,2 7,8
Søgaard Skov 8,2 - 2,7 1,1 21,8 0,7 34,5
Bøghoved - - - 0,2 2,8 - 3,0
Skov v. Bjerndrup 0,9 - - - - - 0,9

Sum,ha 9,1 0,0 3,4 1,3 31,5 16,1 61,4
% 20,1 0,0 7,5 2,9 69,5

Plantager

Lerskov Plantage - 0,4 - - 72,0 4,9 76,9
Rugbjerg Plantage 0,3 2 4,1 - 71,8 0,8 79,0
Jagtprøvebanen - - - - 0,6 6,9 7,5
Torp Plantage - 1 0,7 35,6 47,9 - 85,2
Årtoft Plantage - 5,5 1,4 12,9 82,4 - 102,2
Bommerlund Plantage 1,3 4,7 13,0 6,5 128,7 11,1 165,3
Vejbæk Skov - - - - 12,7 3,5 16,2
Frøslev Plantage 17,5 - 42,8 - 163,6 18,3 242,2
Frøslev Mose - - - - 0,3 13,0 13,3
Rhedersborg Skov - - - - 16,4 0,1 16,5

Sum,ha 19,1 13,6 62,0 55,0 596,4 58,6 804,3
% 2,6 1,8 8,4 7,4 80,0

Tabel 7-1 - Foryngelsesformer. Opdelt efter skovkategorier.

Som det kan ses af tabellen indgår der både arealer til foryngelse med skov, men også arealer, der
på anden måde skifter anvendelse i 15-års perioden, f.eks. fra at være skov til at blive mose, fra at
være slette og til at være beskyttet overdrev, fra at være slette til at være beskyttet hede osv. De
konkrete ændringer kan ses i den afdelingsvise foryngelsesplan. Tallene er medtaget her for at vise
størrelsesordenen af den type ændringer i de enkelte skove.

For så vidt angår foryngelse af de skovbevoksede arealer ses det tydeligt, at der er forskel i valget af
metode i de 3 hovedgrupper af skove på distriktet.
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Natur-/selvforyngelse den dominerende foryngelsesform i de frodige løvskove (51 %). Når det ikke
er en endnu større andel, der forynges på denne måde, skyldes det, at mange af de
nåletræbevoksninger, der var i løvskovene, er væltet i stormen i 1999. Der er valgt tilplantning på
de fleste af disse arealer, men også naturlig tilgroning på enkelte arealer (6 %). Den naturlige
tilgroning vælges for at øge variationen i skoven – ikke mindst den biologiske variation. Der er
erfaringer fra Tyskland, der understøtter at den naturlige tilgroning kan være et fuldt forsvarligt valg
på f.eks. stormfaldsarealer, der ikke ligger i for stor afstand fra frøtræer.
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Her kan natur-og selvforyngelse også anvendes i en ret høj målestok – ca. 20 % af arealerne.
Konkret anvendes disse metoder i nogle bevoksninger af douglasgran i Søgård Skov, men også
nogle steder i lærk, thuja og tsuga. Skærmstilling anses for mulig på ca. 8 % af arealerne, idet
stormen ikke har væltet alle bevoksninger af f.eks. ædelgran og nordmannsgran.
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Her er den naturlige foryngelse vanskelig, fordi så mange bevoksninger er væltet. Til gengæld søges
naturlig tilgroning anvendt i et rimeligt højt omfang, nogle gange i kombination med ekstensiv
egeplantning i grupper. Naturlig foryngelse foreslås på ca. 3 % af arealet, naturlig tilgroning på 6 %
(stormfaldsarealer). Skærmstillingen indgår her med 8 % af arealet og endelig benyttes også
plantning af forkultur af især lærk eller skovfyr til senere indplantning af robuste og mere
skyggetålende træarter, der vil være af stor værdi i en fremtidig naturnær drift.

Det skal understreges, at valget af foryngelsesform ikke er en planforskrift, dvs. at ændringer i
foryngelsesformen ikke kræver planændring. De fremlagte betragtninger er planens intension, som
går i retning af den naturnære drift og som i øvrigt vil blive tilpasset udvikling i klima, viden og
landsdækkende forskrifter i øvrigt.

I det omfang, det fortsat er nødvendigt med renafdrifter, er det hensigten, at de skal være små, dvs.
normalt ikke over ca. 1,5 hektar uden at der forløber mindst 2 hugstår mellem naboarealer.
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Formålet med at udtage visse arealer til særlig behandling er i dag stort set de samme som ved de
tidligere planer, nemlig at sikre, at der i driften tages de fornødne hensyn til andre interesser end de rent
produktionsmæssige, samt at lokalisere og fastlægge minimumskravet til arealforvaltningen. Til dette
formål er det skønnet hensigtsmæssigt at inddele arealerne i nogle grove klasser, hvortil der knyttes
nærmere forskrifter for driften af det enkelte areal.

En stor del af de driftsmæssige dispositioner, der fastlægges og konkretiseres under arealer til særlig
behandling er, siden den sidste plan for distriktet er skrevet, desuden kommet til udtryk i den nye
Skovlov fra 1989 som generelle retningslinier. Disse bestemmelser skal naturligvis følges under alle
omstændigheder, og bestemmelser af denne type er ikke medtaget under arealer til særlig behandling i
denne plan.
Ud over de driftsmæssige rammer, der overordnet beskrives i Skovloven, forudsættes alle arealer
drevet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende generelle retningslinier for Statsskovbruget,
såfremt driftsplanen ikke bestemmer noget andet.
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Arealer med særlig behandling er, som nævnt, inddelt i forskellige typer afhængig af behandling og
vist på kortbilag med tilhørende liste, hvor den lokaliserede særlige behandling er beskrevet, jævnfør
bilag VIII. Da enkelte litra kan være berørt af flere typer særlig behandling og enkelte behandlinger
eventuelt kun omfatter en del af en litra (f. eks. forsøg i en større bevoksning) skal understreges, at
arealopgørelsen kun er omtrentlig. Hvor naturskovsarealer deler litra, er der sket en litradeling langs
naturskovsgrænsen.

Arealtyperne med deres signaturer på kortbilagene er:

1) Produktionsarealer: Ingen signatur.
2) Naturarealer: Gul.
3) Publikumsarealer: Rød.
4) Særlige publikumshensyn: Rødskraveret.
5) Fredninger: Grøn omkreds.
6) Forsøgsarealer/arealer til frøproduktion: Blå.
7) Arealer omfattet af Naturskovsstrategien: Grøn skravering afhængig af type.
8) Vandløb der behandles som beskyttede: Blå streg

Ad 2:
Skovbevoksede og øvrige naturarealer (alle litra hvori der forefindes §-3 områder) som drives med
særlig behandling/pleje af hensyn til arealernes naturmæssige værdi. Kortene er ikke akkurate, da
der ikke er gennemført litradelinger efter naturgennemgangen. Således vil kortene angive større
arealer med beskyttede naturtyper, end der rent faktisk forefindes, fordi det i nogle tilfælde kun vil
være en del af de fremhævede litra, der er §-3-beskyttet. For en nøjere afgrænsning henvises til
planteksten i afsnit 6.10 med den tilføjelse, at det som altid er naturtilstanden på lokaliteten, der er
afgørende for hvorvidt et areal er beskyttet eller ej. I afsnit 6.10 findes ligeledes en beskrivelse af
baggrunden for naturplejeplanen og den benyttede klassifikation af arealerne.

Ad 3 og 4:
Publikumsarealer omfatter dels egentlige selvstændigt litrerede publikumsanlæg som f. eks. P-pladser,
R-pladser m.v. (3 - på kortbilaget fladefarvet rød), dels arealer, der drives eller i fremtiden skal drives
med særlige publikumshensyn (4 - rød skravering på gul baggrund).

Ad 5:
Kategorien omfatter dels fredninger (deklarationsfredninger, kendelsesfredninger, overenskomster og
fredningsbekendtgørelser) samt adm. fredede arealer – som dog ikke findes på distriktet. Kortene er
ikke akkurate, da der ikke er gennemført litradelinger efter fredninger. Således vil kortene angive
større arealer med fredninger, end der rent faktisk forefindes, fordi det i nogle tilfælde kun vil være
en del af de fremhævede litra, der er fredet.

Ad 6:
Arealer, der benyttes til forsøg og frøproduktion.
Driften tilrettelægges i samarbejde med den institution, der har anlagt forsøget og driftsplankontoret.
Der er ikke gennemført litradelinger efter forsøg. Kortene vil således angive større arealer med
forsøg, end der rent faktisk forefindes.



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedtræk af driftsplanens enkelte dele

250

Ad 7:
Arealer under Naturskovsstrategien omfatter urørt skov, skov drevet med plukhugstdrift, græsnings-
skov og stævningsskov. Der er her kun medtaget de arealer, der er listet i udpegningen – ikke de der på
de oprindelige udpegningskort er omkranset af en grøn streg.

I Tabel 7-2 er vist sammendrag af arealer med særlig behandling. Bemærk at et areal kan være
indeholdt i flere kategorier (f. eks. være både fredet areal og areal omfattet af Naturskovsstrategien).
Det er således ikke ud fra tabellen muligt at beregne en samlet procentandel af arealer med særlig
behandling for distriktet.

Behandlingstype Jørgensgård Årup Bommerlund Distrikt i alt

Ha % Ha % Ha % Ha %

Naturarealer 117,1 10 136,9 11 417,2 19 671,2 15

Publikumsanlæg 6,1 1 5,1 - 17,4 1 28,6 1

Særlige

Publikumshensyn

16,5 1 2,4 - 50,2 2 69,1 2

Fredede arealer 6,5 1 252,5 21 340,3 15 599,3 13

Egekrat - - - - 11,8 1 11,8 -

Frøavlsbevoksninger 7,6 1 - - 1,8 - 9,4 -

Forsøgsarealer - - 3,3 - 19,0 1 22,3 -

Naturskovsstrategien 47,6 4 34,8 3 50,5 2 132,9 3

Tabel 7-2 - Sammendrag af arealer til særlig behandling

Der skal knyttes følgende bemærkninger til Tabel 7-2:
•  Der er for alle skove medtaget udlitrerede vandløb. Naturplejeplanen indeholder endnu flere

vandløb, men disse er ikke selvstændigt litrerede
•  Publikumsanlæg er kun medtaget, hvis de er udlitrerede.
•  Der er ikke udlitreret efter fredninger og naturgennemgangen. Tabellen angiver derfor større

arealer med fredninger og naturarealer end der rent faktisk forefindes.
Fremover vil alle de ovennævnte beskyttelsestemaer fremgå i CSR sammen med de fredede
fortidsminder ved at de nævnes i bemærkningsfeltet.
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Kulturhistorisk Kontor har i forbindelse med planrevisionen berejst distriktet og foretaget en
registrering af fortidsminder på arealerne. Der er udarbejdet et katalog indeholdende en afdelingsvis
listning af fortidsminderne med angivelse af fredningsnummer, sognebeskrivelsesnummer, en
summerisk beskrivelse af fortidsmindet og endelig en bemærkningskolonne, hvori eventuelle
ønsker om pleje, vedligeholdelse m.v. er anført. Til kataloget hører et sæt skovkort, hvor
fortidsminderne er forsynet med numre svarende til kataloget. Dette materiale er tilsendt distriktet
særskilt og kataloget er vedlagt planen i bilag VII. Kataloget opdateres løbende i planperioden af
den centrale styrelse i takt med eventuelle opkøb eller salg af arealer, i takt med eventuelle fund af
“nye” fortidsminder eller ved udgivelse af nye skovkort.

Alle de ved udgivelsen kendte ������� fortidsminder er trykt som signaturer på skovkortene. For en
summarisk listning af fortidsminder se afsnit 5.7.1.
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Distriktet indberetter, hvad der måtte blive fundet af hidtil ikke registrerede fortidsminder.

Om pleje af fortidsminder henvises - foruden listens forslag - generelt til “Notat om varetagelse af
de kulturhistoriske interesser på statsskovdistrikterne” udgivet af Kulturhistorisk Kontor i marts
1992 og vedlagt i bilag VII.
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Nedenfor listes summarisk hvilke områder det i forbindelse med planudarbejdelsen er fundet
fornuftigt at erhverve såfremt mulighederne viser sig:
•  Enklaver i enkelte skove: Nørreskov, Søst, Vestermark, Torp, Frøslev Mose.
•  Yderligere opkøb ved Rhedersborg og Vejbæk skovrejsningsområder.
•  Opkøb til en p-plads ved Åbæk i Jørgensgård Skov.
•  Eventuelle støttepunkter på Løjt i tilknytning til stisystem og byudvikling.
•  Naturarelaer i Fladsten Dal nord for Nørreskov.
•  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.
•  Nordvest for Rise Skov til et skovlandskab.
•  Kystsiden af Kalvø uden for sommerhusene.
•  Marken mellem Hjelm og Vestermark.
•  Yderligere erhvervelser på Varnæs Hoved af hensyn til arronderingen.
•  Erhvervelse af et nabo-markareal mod sydvest fra Bøghoved med henblik på naturlig tilgroning

eller ekstensiv tilplantning i sammenhæng med den urørte del af Bøghoved.
•  Erhvervelse af arealet vest for Bjergskov (Areal ved Assenholm) for at samle arealerne under

distriktet, lette formidlingen og sikre offentlighedens adgang.
•  En fysisk sammenhæng mellem Frøslev Mose og Frøslev plantage vil være optimal, 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.  Skov-og Naturstyrelsen har en tinglyst
forkøbsret på arealer lige ved Konvejen jfr. den skovvise beskrivelse af Frøslev plantage.
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•  Salg af Potterhus i Årtoft Plantage
•  Skulle der ikke inden for en overskuelig årrække blive gennemført et naturgenopretningsprojekt

i Parcellen i Søndermose kan det overvejes, om arealet skal bruges til magelæg med et andet
egnet areal i området.

Derudover er det i takt med tilkøb ved Rhedersborg, Varnæs Hoved og Vejbæk relevant i hvert
enkelt tilfælde at vurdere muligt salg af bygninger overtaget i forbindelse med opkøb.

Som det ses af bilag IV administrerer distriktet en hel del bygninger såvel på Kalvø som på
fastlandet. Ved planudarbejdelsen har det været overvejet, hvor vidt enkelte af disse kunne være
salgsemner.
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Hvad angår bygninger på Kalvø er salg ikke aktuelt. Øen med bygninger udgør en kulturhistorisk
helhed. Bygningerne tjener enten som boliger, driftsbygninger eller publikumsbygninger i
forbindelse med den almindelige drift af øen. Endvidere vil en eventuelt solgt bygning udgøre en
enklave på øen.

Hvad angår bygningerne på fastlandet udgøres disse for størstedelens vedkommende af
tjenesteboliger (5 stk), skovløberboliger (7 stk.), lejeboliger til ansatte (2 stk.) eller driftsbygninger,
hvor salg ikke er aktuelt.

De resterende huse (3 stk.) benyttes som lejeboliger for fremmede. Af disse benyttes Hostruphus i
Hostrup Krat som base for en  busbørnehave og Potterhus er netop i 2001 sat til salg.

Det er distriktets ansvar løbende at gøre sig overvejelser om muligt salg, når boliger og bygninger
skifter funktion/status og som følge heraf ikke længere er nødvendige i den daglige drift. Indstilling
om salg sker til den centrale styrelse.
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Aabenraa distrikt incl. maskinstation og naturskoler har i alt ansat 10 ½ funktionærer og 19
skovarbejdere og maskinførere. Herudover er distriktet vært for EUD-elever og
skovbrugsstuderende. Distriktets funktionærbemanding består på plantidspuktet af en skovrider, en
forstfuldmægtig, en distriktsskovfoged/vildtkonsulent, en distriktssekretær og tre skovfogeder.
Maskinstationen er bemandet med en maskinstationsleder og en halvtids skovfogedassistent, der
arbejder den anden halvdel af sin tid på Gråsten distrikt. Der er derudover tilknyttet to
naturskoleledere.

Strukturelle ændringer i Skov- og Naturstyrelsen i 2001 har medført, at der er oprettet 4 salgs-og
maskinregioner i landet. Den ene, Sønderjyllands salgs-og maskinregion, er placeret på Aabenraa
Statsskovdistrikt.  Den består dels af en salgsleder, en maskinstationsleder og en sekretær. Chef for
regionen er skovrideren for Aabenraa distrikt.

Det er ligeledes planlagt at fjerne en arealskovpart på distriktet senest ved udgangen af 2003,
hvorfor skovfogedstillingen på Aarup skovpart nu er besat ved konstitution.
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Husene på distriktet og deres anvendelse fremgår af bilag IV. Af bilaget og afsnit 7.5.2 fremgår
også de ændringer i anvendelsen, der kan forudses ved planperiodens start. Det vurderes som
helhed, at distriktets bygningsmasse er passende. Der mangler dog en bolig i Frøslev Plantage.
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.




