










Aabenraa skovdistrikts bemærkninger:

Ad driftsplanens afsnit 2.2 – plan (hovedtal)
Skov-og Naturstyrelsen er enig i amtets udlægning af ændringerne i skovdriften, herunder værdien
af at udlægge større åbne arealer i skoven.

Afsnit 4.2-  anden fysisk planlægning  
Afsnittet tager udgangspunkt i gældende regionplan for Sønderjyllands amt  på det tidspunkt, hvor
15-års planen udarbejdes.  Skov-og Naturstyrelsens driftsplan vil kunne justeres ved planændrin-
ger, såfremt en øvrige offentlige planlægning eller ændringer i lovgrundlaget gør det nødvendigt
eller formålstjenligt.  Det drejer sig dog primært om tilfælde hvor lovgivningen har betydning for
klassificeringen eller den konkrete anvendelse af stedfæstede, geografiske områder.  Kun i tilfælde
af meget væsentlige ændringer af de generelle rammebetingelser kan det komme på tale at omskrive
de generelle afsnit.

Afsnit 4.3 - beskyttelsesområder
Vi er enige i amtets ønsker om bevaring af ”stille arealer”, hvorved vi opfatter amtets bemærkninger
som et ønske at fastholde områder med høj prioritering af biologiske interesser og for så vidt også
for en ”stille naturiagttager”.

Afsnit 4.3.1- habitatområder   
Der foretages redaktionelle ændringer i driftsplanforslaget jfr. amtets bemærkninger om Bolderslev
skov og Frøslev mose.

Afsnit 5.3 (afsnit 5.7)– historiske forhold

Amtet gør opmærksom på de jfr. naturbeskyttelseslovens § 4 beskyttede sten- og jorddiger, som fin-
des i skoven.
Digerne er indtegnet på skovkortene og vi er særdeles opmærksomme på disse  i den daglige skov-
drift. 

Afsnit 5.4 (afsnit 5.8)- biologiske interesser.
Amtet gør opmærksom på, at driftsplanen opererer med signaturer og begreber for blivende åbne
arealer, som ligger ud over til naturbeskyttelseslovens § 3.
Det er især begrebet og signaturen ”slette” , som ikke er defineret jfr. § 3.
Skov-og Naturstyrelsen har i som en del af driftsplanarbejdet udarbejdet en § 3 registrering af di-
striktets arealer.  Men herudover opdeles de åbne arealer også i anvendelser, der ikke er bundet af
natursbeskyttelsesloven, herunder begrebet ”slette”, der er et græsset og/eller åbent areal, som ik-
ke kan henføres som overdrev, hede eller mose.  De konkrete beskrivelser er medtaget i de skovvise
beskrivelser.
Skov-og Naturstyrelsen er indstillet på en konkret gennemgang med amtet af eventuelle uklarheder i
afgrænsningen af § 3 områder, således at der ikke opstår unødig tvivl om disses anvendelse.  Det vil
også blive forsøgt, at udskille strandbred fra strandeng i oversigtsskemaet i afsnittet.

Afsnit 5.5  (afsnit 5.9) -publikumsforhold
For kommentarer til dette punkt henvises primært til bemærkningerne i forhold til Friluftsrådets  og
Danmarks Idrætsforbunds kommentarer til driftsplanen.

Afsnit 6.3- økologiske retningslinier
I relation til amtets bemærkning om vildtfodring kan det oplyses, at den naturlige vildtbestand nor-
malt ikke fodres  på skovdistriktets arealer.



Afsnit 6.4 pkt. 9-10, retningslinier for naturpleje 
Amtet gør opmærksom på de landskabelige forhold vedrørende  retningslinierne om 50 m skov-
bræmmer omkring søer og enge, samt 10 m bræmmer ved vandløb, landbrugsarealer mv.
Styrelsen er opmærksom på disse hensyn, og faktisk er der i den konkrete plan for arealerne foreta-
get sådanne overvejelser. F.eks. er der i Frøslev plantage taget fat på at udbygge bræmmen om-
kring Bukkestrømmen, der er et beskyttet vandløb, er løber tværs gennem Frøslev plantage.  Her
udlægges er åbne arealer langs Bukkestrømmen. I  Lerskov udlægges et udvidet åbent areal om-
kring Prøjsermosen.   I Aarup skov undlades tilplantning af et stormfældet granareal, om det æn-
dres til skoveng.
Vi  vil løbende følge mulighederne i takt med realiseringen af planen og ved tilgang af nye arealer.

Afsnit 6.5 -kulturhistorie.
Amtet henviser til, at kulturhistorien i den seneste regionplan har fået en langt højere vægtning, og
der peges på den af Sønderjyllands amt netop udgivne registrering af de kulturhistoriske interesser
i Sønderjyllands amt.

Driftsplanen omtaler alene fortidsminder og objekter af arkæologisk interesse og deres pleje.

Selve skovenes kulturhistorie er ikke omtalt. Der mangler f.eks. omtale af skovens huse, navngivne
lokaliteter, gamle store træer, skovdyrkningsmønstre, særlige kulturer- og bevoksninger osv.
Skov-og Naturstyrelsen har rekvireret amtets kulturhistoriske registrering, er f.eks. udpeget Kalvø
som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø og Frøslevlejren som et unikt kulturmiljø.  Dette sidste
er en klassificering, som kun er givet til ganske få lokaliteter i amtet.

Distriktet agter på baggrund af amtets bemærkninger og det nye materiale at udarbejde et tillæg til
afsnittet vedrørende de vigtigste kulturmiljø-udpegninger.  Se også bemærkningerne fra (og til)
amtets kulturmiljøråd.

Afsnit 6.6 – Friluftslivet
 
Amtet peger tilfredshed med de foreslåede tiltag, men også på et ønske om en forstærket indsats fra
skovdistriktets side om en forbedret mulighed for friluftsliv på skovdistriktets arealer, især langs de
i regionplanen udlagte cykle og vandreruter.

Distriktet ser gerne et samarbejde med amtet og andre om at forbeder friluftslivets muligheder, her
tænkes på det igangværende samarbejde om et kystnært stisystem på Løjtland, forbedrede mulighe-
der langs Hærvejen og rundtur Frøslev – Jardelund mose.  
Rødekro kommune peget i sit høringssvar (se dette) på ønsket om en stiforbindelse fra Rødekro til
Aabenraa gennem Rise skov.  Et sådant tiltag vil kræve samarbejde med private og offentlige – i
tråd med amtets ønsker.
Vi vil være indstillet på at følge op på disse muligheder, i det omfang der kan opnås den nødvendige
enighed med parterne og i det omfang, der kan skaffes finansiering.

Afsnit 7.5, planer for fremtidige erhvervelser og afhændelser
Amtets bemærkninger vil indgå i det videre arbejde. 
Det kan supplerende oplyses, at distriktet efter planlægningsmæssig afklaring har genoptaget sam-
arbejdet med Bov kommune om skovrejsning omkring det nye byområde ved Bov/Smedeby.
Ejendommen Ravnholt i Rise skov er netop sat til salg. Denne ejendom ligger optimalt for skabelse
af bynær rekreativ skov for Rødekro og Aabenraa. Ejendommen indeholder en enklave i Rise enge.
Der søges fulgt op på denne sag,



Andet

Amtet peger på, at der af landskabelige årsager gerne måtte frilægges yderligere arealer syd og
vest for Frøslevlejren, og omkring vildtbanepælen i Bommerlund plantage.    
Skov- og Naturstyrelsen har i denne planperiode foreslået frilægninger i afd.3572 af landskabelige
grunde. På Frøslevlejrens sydside har vi foreslået at etablere bøg og nord for Frøslevpolde  opret-
holder vi åbne arealer og konverterer nåletræsarealer til eg (ved selvsåning – afd. 3807 og 3808).
Vi har også taget skridt til at udvide indsigten til Finkeheden fra syd.  Skal der frilægges yderligere
som ønsket af amtet, kunne det være en overvejelse, der bør gøres,  når nåletræsafdelingen 3570
skal forynges, men det påregnes ikke i denne planperiode.
Det foreslås, at de fremlagte planer for området omkring Frøslevlejren fastholdes.

Distriktet vil være opmærksom på ønsket vedrørende frilægning omkring vildtbanepælen i Bom-
merlund.  Det er ikke nødvendigt at ændre planen på dette punkt, idet forholdet kan rummes under
den skovise beskrivelse vedr. Bommerlund, afsnit 6.10.26, forskrifter (afsnit”andet”).

Ad Torp plantage – råstofindvinding.
Amtet fremlægger i sin udtalelse baggrunden for den dialog, der for øjeblikket foregår mellem am-
tet og Skov-og Naturstyrelsen om mulighederne for at udnytte råstofferne i plantagen, der blev
stærkt beskadiget under storfaldet i december 1999.
Distriktet opfatter – også i forlængelse af et kontaktmøde mellem amtets forvaltning og skovdistrik-
tet i marts måned – amtets indlæg som en opfordring til at genoverveje beslutningen i Skov- og
Naturstyrelsen om ikke at grave øst for motorvejen.  Styrelsens begrundelse for ikke at grave er
hensynet til et markant fredskovsdige i østsiden af Torp plantage, der nu ligger øst for motorvejen.
Arealet støder op til et område, hvor  der p.t. foregår råstofindvinding.

Distriktet er enig i amtets fremlægning af sagen med forbehold for området øst for motorvejen.
Bemærkningerne fra Entreprenør Andr. Jensen er i sin inde på samme spørgsmål.

På baggrund af de fremsatte bemærkninger vil distriktet overveje, at spørgsmålet overvejes på ny,
evt. ved konkret drøftelse med DN´s lokalkomitte og evt. ved at  indhente en udtalelse fra Kultur-
arvsstyrelsen.


