
Aabenraa skovdistrikts bemærkninger:

Distriktet kvitterer for kommunens bemærkninger, som positivt understøtter planforslaget.  Til de
enkelte bemærkninger kan følgende bemærkninger gives.

Ad. Afsnit 6.10.26, Bommerlund plantage (skovvis beskrivelse)
Distriktet er opmærksom på ønsket om en folder for plantagen, men forventer ikke at der er res-
sourcer til rådighed de første år i planperioden.
Vi vil også være opmærksom på muligheden for cyklister, herunder forbindelse til regionale/lokale
cykelruter.
Emnet er også berørt i afsnit 6.10.28 (skovvis beskrivelse  for Vejbæk skov, afsnittet om forskrifter).

Afsnit 6.10.29. Frøslev plantage (skovvis beskrivelse).
Kommunen bakker op om forslaget om at ændre status fra A til B skov for en del af plantagen,
nærmere betegnet området syd for Krathusvej.  For en nærmere diskussion af dette emne henvises
til besvarelse af bemærkningerne fra Friluftsrådet.
Vi vil indrage ideen med at medtage Frøslev Mose i den foreslåede ”geologiske cykelrute”.
Projektet med at forbinde Frøslev plantage med motorvejsrastepladsen ved Frøslev regner vi med
at realisere inden for de førstkommende år.
Frøslevlejren.
En evt. opførelse af en bygning med den  såkaldte ”Frihedshal” finder vi ikke bør inddrages i
driftsplanen, idet det vil blive for detaljeret.  Sagen forhandles for tiden, og der er ikke en endelig
afklaring.  Det vil være mere relevant at tilføje i planen, at lokalplan 1/59  for Frøslevlejren samt de
ændringer, der er aftalt i forlængelse af B140 er hovedgrundlaget for distriktets administration af
Frøslevlejren.
Det har været drøftet, om omfanget af Naturskolen Frøslev Poldes lejemål i lejren er for omfattende
og om skolen skulle placeres andetsteds i lejren eller evt. uden for denne.  Naturskolens bestyrelsen
er af den opfattelse, at naturskolen skal blive inde i Frøslevlejren, men evt. kan der flyttes til en
mindre eller mere hensigtsmæssigt placeret barak. P.t. er der dog ingen konkrete planer.



Distriktet vil være opmærksom på mulighederne for at udbygge hundeskove generelt, hvor det måtte
findes muligt. P.t. er der bl.a. hundeskovsareal i den nordlige del af Frøslev plantage (driftsplanens
afsnit 6.6)

Distriktet kan sluttelig erklære sig meget enig i, at det dansk –tyske samarbejde i grænseområdet
bør udbygges og konkretiseres yderligere. Helt aktuelt har vi ønsket om at udbygge samarbejdet
med hensyn til udvikling af naturområdet Frøslev Mose/Jardelund mose.



æksdfavin


