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Sønder Stenderup Nørreskov
Det udpegede skovområde består af den
nordøstlige del af Sønder Stenderup
Nørreskov. Skoven ligger godt 10 km øst for
Kolding, på sydsiden af Kolding Fjord.
Området er præget af det kuperede
morænelandskab, med dets høje skrænter
ned mod fjorden.
Kysten langs Sønder Stenderup Nørreskov er præget af
erosionskløfter og høje kystklinter. Særlig interessant er
klinten ved Rønshoved med 22 mio. år gamle marine
aflejringer. Jordbunden i skoven varierer fra stærkt leret til
gruset og endda sandet. Skoven består af frodige
løvtræsbevoksninger med en kontinuitet gennem flere
hundrede år.

Særlige levesteder - biodiversitet
Skovområdets naturindhold er højt med brede skovbryn,
gamle træer og små vandhuller. Skoven er blevet gradvis
mere fugtig, fordi et stort antal grøfter bevidst ikke er blevet
vedligeholdt i samme omfang som tidligere. Der er generelt
mange store, gamle løvtræer i alle dele af skoven, men især
ud mod kysten findes der krogede, gamle træer af bøg, eg
og poppel. Der er en gennemgående kalkbundsflora med
bestande af orkideer og ramsløg.

Dyrelivet i Stenderup-skovene er typisk østdansk med
dådyr, råvildt, grævling, ræv og hare. Blandt skovens fugle
findes bl.a. musvåge, hvepsevåge, duehøg, blå kærhøg,
spurvehøg, tårnfalk m.fl.
Langs kysten er der udpeget naturmæssigt særlig
værdifuld skov (§ 25-skov) på baggrund af bl.a.
bøgedomineret skov og skov på skredpræget bund.
Skovområdet udpeges som urørt løvskov, bl.a. på
baggrund af dets mange og gamle træer. Den vestlige del
af Sønder Stenderup Nørreskov undlades fra
udpegningen, først og fremmest på grund af
tilstedeværelsen af frøavlsbevoksninger.
Arealudpegning
Areal med ny urørt løvskov

196 ha

På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt løvskov
indtegnet med blå streg. De grønne skraveringer viser
arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende
beskyttelse, og som ikke er talt med i opgørelsen af nye
udpegninger.
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Sjældne arter

Andre forhold

Der findes flere interessante arter i området, heriblandt
tyndakset gøgeurt, dansk ingefær, skovjomfruhår og stor
frytle.

Stenderup-skovene er yderst velbesøgt, særligt grundet
kyststrækningen med de høje skrænter og flotte udsigter til
Fænø, Fænø Kalv og Kolding Fjord. Løverodde som ligger
lige uden for udpegningen, tiltrækker især mange gæster
om sommeren da området rummer en god badestrand,
legeplads og café. I skovene findes desuden flere
afmærkede vandreruter, cykelruter og rideruter.

I Sønder Stenderup Midtskov, som ligger lige øst for Sønder
Stenderup Nørreskov, er der registreret rosa
pastelporesvamp, som er en truet art, der kræver en
kontinuerlig forekomst af dødt ved.

Der vil fortsat være adgang til de udpegede skove i
overensstemmelse med adgangsreglerne. Der vil i de
udpegede skove være nye muligheder for friluftslivet i
forhold til eksempelvis naturformidling, turisme og unikke
naturoplevelser. Det må dog også forventes, at skovene
kan blive mere ufarbare med flere væltede træer og mere
stående vand.
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