


Aabenraa skovdistrikts bemærkninger:
Distriktet opfatter bemærkningerne fra Danmarks Idrætsforbunds via den lokale repræsentant i
brugerrådet som en generel opbakning til planforslaget og en mere konkret og detaljeret indsigelse
vedr. begrebet A-og B skove  og de konkrete forslag på Aabenraa distrikt.
Vi vil i det efterfølgende koncentrere os om spørgsmålet vedr. A-og B-skove, der også er berørt i
bemærkningerne fra Bov kommune, der ønsker B-skoven i Frøslev afgrænset ved Krathusvej  og fra
Friluftsrådet, der tilslutter sig forslaget vedr. A-ogB-skove, dog således at grænsen i Frøslev går



ved den asfalterede kommunevej Pluskærvej.  Da DIF´s bemærkninger er de mest detaljerede på
dette punkt foretages den samlede afmelding her.

Ad afsnit 6.6  Retningslinier for friluftslivet, afsnittet vedr. åbne og beskyttede skove.
DIF er inde på, at Idrætslivet ikke er begejstrede for aftalen fra 70-erne om opdeling af statsskove-
ne i A-og B skove, således at ca. 10 % af statsskovene er forbeholdt den stille skovvandrer og såle-
des at hensynet til dyre-og plantelivet vejes højst.  Organiserede arrangementer tillades kun i spe-
cielle tilfælde.  Friluftslivet formenes altså adgang til skoven, heller ikke den ensomme  motionslø-
ber, skoleklassen der vil botanisere o.lign.  Men mulighederne for at holde orienteringsløb, større
motionsarrangementer for skoler og andre, natløb mv. er normalt svære at få lov til.
Skov-og Naturstyrelsen har overvejet, om opdelingen i A-og B skove skal erstattet af en konkret
administration af enkeltarrangementer på distrikterne, men har p.t. ikke fundet tiden moden til det-
te.
Distriktet har i årene op til udarbejdelsen af planforslaget iagttaget, at det kan virke unødigt re-
striktivt at have totalt forbud mod organiserede arrangementer i nogle bynære skove og ikke andre
– samtidig med at nogle biologisk interessante og sårbare områder ikke har samme beskyttelse.
Det er derfor mundet ud i det fremlagte forsalg, der
1. Ændrer status for Nørreskoven ved Aabenraa fra beskyttet til åben skov; bl.a. til glæde for Høje

Kolstrup skole
2. Lægger op til synspunkter vedr. en tilsvarende åbning af Jørgensgaard skov
3. Lægger op til en  debat om ikke hensyntagen til kronvildtbestanden i Frøslev Plantage taler for

at udlægge et område med beskyttet skov i Frøslev plantage. Der argumenteres for 2 afgræns-
ninger, enten et mere vidtgående forslag med grænse ved Krathusvej eller et mindre vidtgående
forslag med afgrænsning ved den offentlige kommunevej Pluskærvej.  Det sidste skal ses i sam-
menhæng med en evt. erhvervelse af Beckmanns Plantage, der forbinder Frøslev plantag og
Frøslev mose, og som må anses for at være en vigtig biotop for kronvildt.

4. Ændrer status for den fredede skov (urørt skov) Bolderslev skov til B –skov
5. Ændrer status for  den fredede Frøslev Mose til B-skov.

Siden planforslagets fremlæggelse er det blevet klart, at det i denne omgang ikke lykkedes at er-
hverve Beckmans plantage, men den nye ejer har tilkendegivet, at der ikke skal udøves jagt i plan-
tagen.

De indkomne bemærkninger  synes at give opbakning til distriktets forslag med den ene undtagelse,
at der er modstridende ønsker i Frøslev plantage, hvor Bov kommune på den  ene side ønsker græn-
sen ved Pluskærvej, Friluftsrådet foreslår grænsen ved Pluskærvej, og DIF er primært imod, bl.a.
begrundet i muligheden for at lave langdistance-orienteringsløb.

På baggrund af de indkomne forslag vil distriktet lægge op til at ovennævnte punkt 1- 5 gennemfø-
res, men at grænsen for B-skov i Frøslev Plantage bliver området syd for Pluskærvej. Det giver en
begrænset bedring i beskyttelsen af kronvildtet, men samtidig har det betydning, at er formentlig vil
være god ro i Beckmanns plantage.  Hertil kommer, at der kan udlægges  midlertidige naturzoner
(løbslommer) ved konkrete arrangementer.  Dertil kommer, at der med orienteringsforbundet skal
forhandles en særlig aftale om løb i de jyske kronvildtområder.  En sådan aftale vil skulle indarbej-
des i benyttelsen af distriktets arealer med kronvildt.
Det kan tilføjes, at det ikke er umuligt at få lov til at arrangere løb i B-skove, men det vil kun kunne
lade sig gøre sjældent og med overbevisende, konkrete begrundelser.
Forslaget vil træde i kraft, når planen er underskrevet af Skov-og Naturstyrelsens direktion.

DIF beskæftiger sig ovenfor også med begrænsningerne på indhegnede arealer, hvor der foregår
kreaturgræsning, f.eks. Finkeheden.



Distriktet er klar over, at det kan give problemer at afvikle løb hen over arealer, hvor der er græs-
sende husdyr. Skovkreaturerne græsser normalt i Frøslev Mose i sommertiden og på Finkeheden
eller på evt. nye græsningsarealer ved  Stormenes Hav i efteråret og vintertiden.    Det vil normalt
ikke være hensigtsmæssigt at lade orienteringsløbere, mountainbikere el.lign. passere direkte gen-
nem disse områder.  Måske vil vi med tiden kunne etablere passende opdeling af hegningerne, så
det konkret græssede område bliver mindre.  Det vil vi være opmærksom på – men det vil kræve at
vi har økonomi til at gøre det.


