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Gråsten Dyrehave  

Det udpegede skovområde udgøres af 
hovedparten af Gråsten Dyrehave samt en 
mindre del af Rinkenæs Skov. Det er en del 
af et samlet skovkompleks på i alt ca. 700 ha 
som samlet kaldes Gråstenskovene. 
Området afgrænses af Rinkenæs Skov mod 
vest og Sø- og Lystskovsarealerne mod øst. 
Mod syd grænser området op til Slotssøen 
og Gråsten by.  
 
Det udpegede skovområde er en del af det gamle 
hertugelige skovkompleks Gråstenskovene, som samlet er 
på ca. 700 ha. Gråsten Dyrehave har fået sit navn efter, at 
området i historisk tid fungerede som dyrehave. 
Skovområdet ligger i et kuperet terræn, der gennemskæres 
af flere dybe bækslugter. Bøgen er den dominerende træart 
i området, men på de fugtigere arealer findes en del eg og 
ask. Asketræerne er kraftigt angrebet af asketoptørre. 
Derudover findes mindre partier med nåletræ samt lysåbne 
arealer i form af søer og moser. 
 
Særlige levesteder - biodiversitet 
Området er udpeget som Natura 2000 habitat- og 
fuglebeskyttelsesområde med bl.a. skovnaturtyperne bøg 
på muld, ege-blandskov og elle- og askeskov på 
udpegningsgrundlaget.  

Desuden er der i udpegningsgrundlaget nævnt flere arter, 
heriblandt isfugl, hvepsevåge og stor vandsalamander.    
 
Hasselmusen har tidligere været registreret i 
Gråstenskovene og der er plantet korridorer og 
kerneområder med bærbærende buske for at forbedre 
forholdende for arten.  
 
I den østlige del af området omkring Hingstbjerg, er store 
dele af arealerne allerede udpeget som urørt skov. I dette 
område findes bøgeskov på knap 300 år samt en stor 
forekomst af sjældne arter, heriblandt vedtragthat, 
okkerblad og poreskål. 
 
Skovområdet rummer derudover mange ældre og store 
træer af flere forskellige og anderledes træarter, heriblandt 
stilkeg, skovfyr, fuglekirsebær, tulipantræ, kæmpethuja, 
douglasgran mfl.  
 
For at skabe et stort sammenhængende område og af 
hensyn til områdets mange store og gamle træer og de 
dertil knyttede arter, udpeges hele skovområdet til urørt 
skov. 
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Arealudpegning 

Areal med ny urørt løvskov 85 ha 

 
På kortet nedenfor er udpegninger 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 
udlæg.  
 
Sjældne arter 
Det udpegede skovområde er levested for en række 
sjældne og truede arter, hvoraf flere er knyttet til gammel og 
urørt løvskov.  
 
Udvalgte særligt truede arter 

Dansk navn Findes i Levested 

Grøngul 
Ridderhat 

Gråsten Dyrehave Gl løvskov på 
kalk/lerbund 

Hasselmus Rinkenæs Skov Åbne blandede 
bryn og krat 

Musegrå 
posesvamp 

Rinkenæs Skov Kalkrig / lerbund 

 
Andre forhold 
Det udpegede skovområde ligger lige nord for Gråsten by 
og er derfor et meget besøgt område af såvel lokale som 

turister. I skovområdet findes afmærkede vandrestier, 
madpakkehus og bålplads.  
 
Skoven rummer flere opstemmede søer, der delvis 
anvendes til karpedrift, hvilket er en tradition, der stammer 
tilbage fra engang i 1700-tallet.  
 
En række bøgebevoksninger, inden for det udlagte 
skovområde, indgår som kårede frøavlsbevoksninger.  
 
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 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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