
















Aabenraa skovdistrikts bemærkninger:
Friluftsrådets omfattende bemærkninger til planforslaget er et værdifuldt bidrag til færdiggørelsen
af selve planen og til den efterfølgende realisering.
Der kvitteres for den indledende opbakning til de skovdriftsmæssige oplæg.
Neden for vil vi afsnit for afsnit kommentere bemærkningerne.
 
Ad afsnit 5.1 (5.5) Naturskovstrategien
Omfanget af ændringer kan i planperioden yderligere blive påvirket af Det Nationale Skovprogram,
evt. implementering af dele af Wilhjelmudvalgets rapport om biodiversitet. Begge disse elementer
kan i øvrigt påvirke andre dele af planen. Det samme gælder en mulig kommende certificering af
skovdriften. Ændringerne vil normalt betyde, at der skal udfærdiges og godkendes planændringer.

Afsnit 6.1. Skovdriften
Distriktet er enig i, at flest mulige foryngelser skal ske naturligt og at renafdrifter skal anvendes
mindst muligt.  Den foreliggende foryngelsesplan giver uden planændring i vidt omfang mulighed
for at forfølge denne målsætning. Afsnit 7.2.3. i den fuldstændige plan giver en beskrivelse af foryn-
gelesmetoderne, hvoraf nogle er forudskikket fra distriktets side, og andre vil kunne besluttes grad-
vist. Det er dog indtil videre distriktet selv, der ud fra den konkrete lokalitet og skovdyrkningsmæs-
sige situation, der kan beslutte dette valg.
Med hensyn til ønsket om at efterlade flere træer til naturlig død og forfald vil dette ønske blive
erindret, men p.t. kan distriktet ikke love at vi afviger væsentligt fra Skov-og Naturstyrelsens gene-
relle politik på området.  Efter stormfaldet i 1999 er der dog rigelige mængder med dødt ved både
på skovbunden og i form af knækkede træstammer efterladt på roden.

Afsnit 6.2 Drift af landbrugsarealer
Distriktet vil gradvist i forbindelse med fornyelse af kontrakter på landbrugslejemål være særligt
opmærksom på adgangen for publikum – der i øvrigt normalt kun påvirkes, såfremt der er husdyr-
hold.
Egentlige landbrugsarealer har vi kun i kort tid, idet det normalt primært vil dreje sig om land-
brugsjord, der er købt til skovrejsning, og derfor tilplantes inden for få år.  På øvrige åbne arealer
tages der næsten altid vidtgående hensyn til publikumsadgang gennem låger, stenter, korridorer
mv.

Afsnit 6.5   Kulturhistoriske retningslinier
Afsnit 5.7 og 6,5 agtes styrkes, så vi i højere grad får omtalt udpegede kulturmiljøer på distriktets
arealer jfr. Også bemærkninger til indsigelserne fra Sønderjyllands amt.

Afsnit 6.6  Retningslinier for friluftslivet
Distriktet opfatter Friluftsrådets bemærkninger som en opbakning til planforslaget, der dog inde-
holder forslag og ideer til videre arbejde.
Det skal ses i sammenhæng med, at rådet også peget på at er bør foretages en slags 5 års planlæg-
ning på området, idet der er en hastig udvikling.
Distriktet er enig i, at driftsplanen ikke må være en hindring for at kunne følge op på en naturlig
udvikling.   Det mener vi nu heller ikke er tilfældet, da der når som helst kan udføres nye tiltag på
området ved opbakning i brugerrådet – der i øvrigt omtales positivt – og evt. fornøden planæn-
dring.
På vigtige enkeltområder, det være sig emner eller geografiske emneområder, kan der udformes
særlige temaplaner. Distriktet har f.eks. sammen med Kalvø-udvalget under brugerrådet udformet
en slags 5- års plan for udviklingsønskerne på Kalvø.
F.eks. fremgår det af denne plan, at vi vil arbejde for, at få stien rundt om Kalvø gjort handicap-
venlig, helt eller delvis.  Her spiller dog økonomien en væsentlig rolle for realiseringsmulighederne. 



Det samme gælder toiletfaciliteterne ved lejrpladser, også selv om der alene tales om multlokum-
mer.
Vi vil dog arbejde på at øge antalllet af overnatningspladser, hvor vi finder behovet til stede, også
gerne kystnært, hvis f.eks. den ønskede sti rundt om Løjt land giver mulighed for det.

Vedr. spørgsmålet om A-og B-skove henvises til svaret til DIF.

Hundeskove.  
Distriktet har flere gange drøftet emnet i brugerrådet, men der er en tilbageholdende holdning, og
det er ikke uproblematisk at finde den rigtige placering og form. Vi har faktisk i 2001 foretaget en
undersøgelse af erfaringerne på de samtlige statsskovdistrikter og udgivet en lille rapport herom,
der både er givet til eget brugerråd og til Skov-og Naturstyrelsens friluftskontor.
Vi vil give tilsagn om i den kommende 5 års periode forsigtigt at udbygge tilbuddet på dette områ-
de.

Samarbejdet med skolerne er jo her på distriktet særdeles udbygget, da vi har 2 naturskoler, der
bygger på samarbejde med samtlige 5 kommuner i distriktets tilsynsområde. Det er der vist ikke
mange andre, der har fået udbygget så komplet.
Ikke desto mindre har vi i år også udbygget samarbejdet med Rugkobbelskolen om træplantning i
Hjelm skov.  I det hele taget er vi meget opmærksomme på dette vigtige formidlingsområde.

Mountainbikes
Længe inden der er etableret mountainbike-baner på Københavns distrikt har vi lokalt udarbejdet
en folder om reglerne for anvendelse af mountainbikes i skovene. Folderen har været uddelt til de
lokale cykelhandlere, og der har i pressen været fyldig omtale.   Vi mangler dog at scanne folderen
ind på vores hjemmeside, hvilket også vil ske.
Vi vil overveje, hvorvidt vi skal gå så vidt som at etablere en fast afmærket rute. Når det ikke alle-
rede er sket skyldes det, at vi ikke mener at den store ekspansion som sporten havde i 90-erne helt
er fortsat. Måske skyldes det også, at cyklisterne har indrettet sig pænt på reglerne.  Vi får meget få
klager.

Ridning.
Vores største problem er sliddet på skovvejene, så de bliver mindre attraktive for gående med bar-
nevogn og for cyklende.  En mulighed er at lukke visse veje for ridning, en anden er at etablere se-
parate ridestier.
Det bedste vi kan gøre er at holde og evt. forøge kontakten med de lokale rideetablissementer, så vi
får en harmonisk udvikling.  
Kommer der forslag om længere rideruter er vi indstillet på at gå i dialog med forslagsstillerne.

Hjemmesiden
Endelig peges på hjemmesiden som støttefunktion til friluftsliv og naturvejledning. Det er vi helt
enige i. Vi regner med at hjemmesiden i år kan moderniseres væsentligt, så både skovkort, et nyt
friluftskort, naturnet.dk med videre kan nås direkte.

Afsnit 6.10.1 (Lerskov) og 6.10.4 (Rugbjerg plantage)
Det kan oplyses, at distriktet har søgt de fornødne tilladelser til at kunne bakke op om Rødekro
kommunes naturbørnehave, der også får en placeringsmulighed i den nye Rhedersborg skov på di-
striktet.  Hertil kommer, at Skov-og Naturstyrelsen har bevilget 30.000 kr til hjælp til denne etable-
ring.



Afsnit 6.10.6 (Langbjerg skov)
Distriktet har allerede flere gange været i dialog med ejerne vedr. stiforbindelser, såvel som vi har
ydet rådgivning vedr. etablering af naturlegeplads  på et fællesareal op til skoven.  Vi må dog også
erkende, at vi fra tid til anden må påtale forhold, hvor der smides affald ind i skovområdet (både
her og ved andre bynære skove).  
Vi er enige i, at den løbende dialog er vigtig.

Afsnit 6.10.8 (Rhedersborg skov)
Vi tager bemærkningerne med i det videre arbejde.

Afsnit 6.10.12 (Hjordkær skov)
Der har været afholdt offentligt møde om skovtilplantningen og distriktet vil altid ved bynære skove
inddrage lokalbefolkningen.  I dette tilfælde er der tale om en ret lille skov, så der har ikke været
nedsat et egentligt udvalg – hvilket ofte vil ske i større sager.  I planen indgår også friluftsmulighe-
der.

Afsnit 6.10.16  (Arealer på Varnæs Hoved)
Distriktet er enig i bemærkningerne og vil søge at realisere åbningen af Rørmose Bæk i samarbejde
med amtet, når der kan skabes baggrund for det – og finansiering.

Afsnit 6.10.19  (Søgaard skov)
Vi noterer os opbakningen fra Friluftsrådet til at søge vandretursfolderen for Søgaard skov bragt
ind i den landsdækkende serie, og vil med denne baggrund søges at fremme forslaget yderligere.

Afsnit 6.10.20  (Bøghoved skov)
Det er rigtigt, at P-forholdene ved Bøghoved skov er helt mangelfulde.  Når vi ikke har prioriteret
det højere skyldes det bl.a. at de fleste af vore øvrige skove er meget tilgængelige. Den lille Bøgho-
ved skov synes vi med fordel kan få lov til at fungere uden de store publikumsforanstaltninger, men
vi bør nok overveje, om der ikke skal være mulighed for at der kan parkeres en bil i vejsiden på
markvejen og skabes bedre muligheder for at kunne vende på stedet.

Afsnit 6.10.22 (Bjergskov)
Distriktet er meget enig i rådets bemærkninger. Det kan oplyses, at Skov-og Naturstyrelsen netop i
år tager fat på samarbejdet med Hjemmeværnskommandoen om planlægningen af arealerne ved
Søgaardlejren, hvilket også giver mulighed for en drøftelse af forholdene omkring Bjergskov mv. 

Afsnit 6.10.24  (Bolderslev skov)
Den omtalte trampesti håber vi at kunne etablere inden for de kommende 2 år.

Afsnit 6.10.25  (Torp og Årtoft plantager)
Vi vil være opmærksomme på inbygningen af formidlings og friluftsaspektet, når der måtte blive
etableret grusindvinding.
Det skal vedrørende plantagen i øvrigt nævnes, at vi i forbindelse med ministeriets driftsbesparelser
på finansloven har besluttet at nedlægge skovløberstedet Potterhus i Torp og formentlig vil det blive
solgt ved ledighed.

Afsnit 7.3  Arealer til særlig behandling, pkt 6.
Friluftsrådet foreslår, at frøavlsbevoksninger formidles.
Distriktet formidler allerede frøavlsbevoksningen i nordmannsgran, der ligger i Aabenraa-skovene
i form af en informationstavle på stedet. Vi vil overveje, hvorvidt noget tilsvarende skal gøres i
Frøslev plantage, hvor det drejer sig om en lærkebevoksning. 


