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Offentlig bustur den 25.november 2001 om ny driftsplan for Aabenraa distrikt for perioden
2001-2015

Distriktet afholdt søndag den 25.november kl. 13- 17 en offentlig bustur med det formål at vise
punkter fra den nye driftsplan og evt. drøfte uklarheder og modtage synspunkter.
Turen var forud annonceret lokalt og havde fået god tilfredsstillende presseomtale. Der var krav om
forhåndstilmelding til turen.

Der deltog i alt 36 personer incl. medarbejdere.    Heraf var der 2 brugerrådsmedlemmer (repræ-
sentanten for Tinglev kommune og for Friluftsrådet).  Der var følgende funktionærer: skovfoged
Karsten Romme, skovfoged Søren N. Nielsen, skovfoged Ivan Lund, forstfuldmægtig Jørn Steen-
berg og skovrider Ole L.Klitgaard

1.stop. Jørgensgård skov ved ”Vikingen”.

Vi redegjorde for følgende emner: 
Generelt om driftsplanen. Lidt om brugerrådet. 
Omtalte af det aktuelle punkt, rydning af hensyn til udsigt
Naturnær skovdrift, foryngelse af bøgeskov, måldiameterhugst. 
A og B skov, idet Jørgensgård skov og Nørreskoven er foreslået ændret fra B til A skov.

Der blev fra deltagerne spurgt om der ikke var risiko for tab af kvalitet i træerne, når de blev meget
tykke.   Vi omtalte principperne i diameterhugsten og om at efterlade gamle træer til død og forfald.

Der blev ligeledes spurgt til mulighederne for ridning og om reglerne.

Kørsel ad Kystvejen til Kilen og videre til Hjelm skov.

2.stop.  Hjelm skov.

Vi passerede skovlegepladsen og fortalte om den store interesse for denne (og en tilsvarende i den
nordlige del af Frøslev plantage).  Men også om problemer med vedligeholdelse.

Herefter så vi på området i den østlige del af Hjelm, hvor vi i planen lægger op til oversvømmelse
af dalen, så der opstår en lille sø.  Det betyder at en del at træet i lavningen skal afskoves, og der
skal laves en opstemning.
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Under dette punkt modtog distriktet ros for god skiltning (og den nye vandretursfolder).
Det blev bemærket, at det kunne være farligt med vandflader så tæt på boligområder.
Det blev også bemærket fra en deltager, at vore salamanderhuller havde temmelig stejle brinker, i
hvert fald på nogen af siderne.
Generelt blev der fornemmet positiv holdning til både skovlegepladsen og til opdæmningsprojektet.

3. stop. Depotlinien i Torp plantage (ml. afd. 464 og 467)

Der blev orienteret om oprydning og tilplantning på stormfaldsarealerne generelt og konkret.  Nød-
planen blev omtalt. Både om træartsblandinger og om arealer, der overlades til fri tilgroning.

Der blev ligeledes orienteret om grusgravningssagen, der omfatter op mod 160 ha.  Sagens sam-
menhæng med regionplanen blev der redegjort for samt at der skal etableres erstatningsskov på
150% af det udnyttede areal. Og at dette er grundejerens forpligtelse at sørge for.  Retableringsmu-
ligheder blev skitseret.
Det blev nævnt, at udnyttelse af grus i givet fald skulle ske over flere årtier, hvorfor der var mulig-
hed for at lave en mellembenyttelse med nobilis på nogle af arealerne. Andre arealer ville ligge til
fri tilgroning indtil en udnyttelse skulle ske.

Det blev spurgt om der i det hele taget vil komme skov på de arealer, der overlades til fri tilgroning
?   Hertil svarede vi, at det ville der, men det ville ske langsommere og mere uregelmæssigt end
hvis der blev plantet.  Især ville birk, røn, serotina kunne forventes i de første år.

Det blev også spurgt, om uregelmæssige arealer var egnede til senere maskinskovning.  
Hertil svarede vi, at det var muligt, men at det kunne være andre metodikker og udstyr der skulle i
fokus i fremtiden. Men det ville blive en gradvis udvikling.

Generelt fornemmede vi nervøsitet eller forsigt skepsis over det store grusgravningsprojekt.

Herefter kørte vi  ad motorvejen forbi Årtoft plantage og Bommerlund plantage og fortalte fra bus-
sen om historien bag de store plantageanlæg.  Frøslevlejrens nye P-plads blev passeret og der blev
kort fortalt om ændringerne på dette sted.
Videre ad Kongevejen og de bedre dele af Frøslev plantage til 

4. stop   Tungsandvej i Frøslev plantage.  Stormenes Hav.  Afd. 3605

Der blev orienteret om tidligere stormfald og gentilplantninger i Frøslev.  Der blev orienteret om, at
vi foreslår at rydde ca. 22 ha dårlig eller halvdårlig skov i plantage og i stedet fremhæve spændende
landskabelige formationer og øge variationen i plantagen både af hensyn til dyrelivet og publikum.
Der blev fortalt om de store hjortearter, kronvildt og dåvildt, der i stigende tal befolker både Frøslev
og Bommerlund.
De konkrete planer ved Stormenes hav blev gennemgået, herunder, at der agtes indsat skovkvæg til
at udføre den nødvendige naturpleje, så der kan skabes god lyng.

Kørsel ad Ryttergabsvej, Grusgravvej til Finkeheden.  Fra bussen blev fremvist løvtræbælter og be-
voksninger til skærmstilling langs grusgravvej.  Der blev orienteret om klimpen ved Skovhytten og
om yderligere frilægning ved Nissepolde.
Finkeheden blev fremvist som eksempel på et areal, der var udlagt tilplantet efter stormen i 1967,
og som nu med sin beliggenhed op til Sandgård var en naturmæssig værdifuld del af plantagen.
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Sluttelig blev fra bussen fremvist den ældste sitkabevoksning i plantagen, og det blev fortalt,
hvorfor vi satser en del på sitkagranen  i den nye plan.

Der blev generelt registreret positiv holdning til frilægningerne ved Stormenes hav., men der frem-
kom ikke særlige kommentarer.

På vej tilbage til Folkehjem blev der informeret om mulighederne for at komme med indsigelser og
forslag til driftsplanen inden 15.januar.  
Der blev udleveret et lille hefte med distriktets hjemmeside og dermed web-adressen til driftsplan-
tekstsen, der ligger på Internettet.

Det er distriktets umiddelbare konklusion fra turen, at deltagerne lyttede meget, men at de syntes at
være tillidsfulde i forhold til de fremlagte tanker.  Det var måske overraskende, at flere tilkendegi-
velser gik i retning af interesse for at vi dyrkede skoven godt og udnyttede de værdifulde træpro-
dukter.  Samtidig også en betydelig interesse for skovens friluftsfunktion.  Der blev hørt bemærk-
ninger om, at man var overrasket over at møde så mange mennesker i skoven på trods af det mørke
og ret dårlige vejr.

/ Ole Klitgaard

 


