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Augustenborg Skov  

Augustenborg Skov ligger ud til 

Augustenborg Fjord og grænser mod øst op 

til Augustenborg Slot og by. Skoven er 

præget af, at have været en del af 

parkanlægget omkring Augustenborg Slot, 

der i sin tid blev udformet efter baroktidens 

idealer. Dette kommer især til udtryk i 

skovens store og gamle lindealléer.   
 

Augustenborg skov er en udpræget løvskov, domineret af 

træarterne bøg og eg, og med indblanding af en lang række 

andre løvtræarter, som bl.a. elm, ask og ær.    

 

Særlige levesteder - biodiversitet 

Skoven har grundet dens tilknytning til slottet, været plejet 

som lystskov igennem århundreder. Skoven rummer i dag 

mange gamle og store bøge- og egetræer.  

 

Augustenborg Skov er desuden et artsrigt fugleområde. Det 

skyldes ikke mindst den meget varierede skov med de 

mange gamle træer og dødt ved. Dette giver gode 

livsbetingelser for hulrugende fugle som korttået træløber, 

huldue, stor skallesluger og stor flagspætte. De store, gamle 

træer er ligeledes opholdssted for flere arter af flagermus.  

 

 

Området indeholder tre gamle lindealléer af stor 

kulturhistorisk værdi. Ved disse lindetræer vokser arten 

skælrod. 

 

Augustenborg Skov er udpeget som Natura 2000 

habitatområde med skovnaturtyperne bøg på muld, ege-

blandskov samt elle-og askeskov. Som en del af Natura 

2000 plejeplanen for skoven, skal der senest i 2021 

udpeges 17 ha af skoven til urørt skov. For at sikre et stort 

sammenhængende område, udpeges hele Augustenborg 

Skov til urørt skov.  

 
Arealudpegning 

Areal med ny urørt løvskov 15 ha 

 

På kortet nedenfor er udpegningen 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.  

 

Sjældne arter 

Skoven er levested for flere sjældne og truede arter, hvoraf 

nogle er knyttet til de gamle ege. Blandt andet er der i 

fundet egespejlporesvamp, grov lakporesvamp og hvid 

hestehov. 
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Andre forhold 

Med sin bynære beliggenhed, benyttes skoven i 

overvejende grad af lokale til en bred vifte af rekreative 

aktiviteter. I den sydvestlige del af skoven, findes et 

badeanlæg samt bygninger der rummer en roklub og en 

vandskiklub.  

 

Derudover starter Augustenborgstien i skoven, inden den 

via Augustenborg Slot ender ved naturområdet Mjang Dam.  

 

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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