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4. Distriktets almindelige forhold

4.1. Historie
I den forgangne periode er der sket en større omlægning af distriktet i 1989-90, hvor distriktet afgav
Hastrup og  Nørlund plantager samt Bjerre og Haunstrup brunkulslejer til Palsgård statsskovdistrikt.
Fra det nedlagte Boller statsskovdistrikt modtog distriktet de nuværende skovparter 3 og 4.

I perioden er erhvervet ca. 880 ha på og omkring Randbøl Hede og ca. 130 ha i Sebberup Skov. I
perioden er afhændet naturstien ved Grindsted ca. 30 ha, Golfbanen i Gyttegård Plantage ca. 43 ha,
landbrugsarealer ved Engelsholm Sø ca. 13 ha (for en fuldstændig opgørelse henvises til bilag 3).

Der henvises i øvrigt til tidligere driftsplaner, Der findes redegørelser for de historiske forhold i fle-
re gamle planer, men særligt kan anbefales Boller 1933-48 og Randbøl 1905-20.

4.2. Anden fysisk planlægning

4.2.1. Vejle amt
Distriktets arealer er overvejende beliggende i Vejle amt. Undtagelserne er nævnt under de andre
amter herunder. Distriktets skove og naturarealer er næsten uden undtagelse beliggende i “egentlige
naturområder” eller “særlige naturområder”.

• Om de egentlige naturområder hedder det, at disse skal fastholdes som sådanne, og at den øn-
skelige naturtilstand skal fastholdes ved pleje m.v.

 
• Om de særlige naturområder hedder det, at de skal friholdes for anlæg som ikke er lokalt nød-

vendige. Områderne er afgrænset som sammenhængende landskabelige helheder med særpræge-
de eller egnskarakteristiske landskabstyper, områder med en koncentration af kulturhistoriske
elementer, herunder bevaringsværdige landsby- eller stationsbymiljøer eller værdifulde områder
for friluftslivet.

Et område, f.eks. en skov, kan være såvel egentligt som særligt naturområde.

Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede er beliggende i drikkevandsområde. I drikkevandsområ-
der må den nuværende arealanvendelse som hovedregel ikke ændres til en mere grundvandstruende,
og arealanvendelse, der sikrer godt grundvand, skal fremmes.

I EF-fuglebeskyttelsesområder må der som udgangspunkt ikke etableres anlæg, der kan medføre
forringelser af områderne eller forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, for hvil-
ke områderne er udpeget.

• Grund Skov, Bankehave og Stagsrode Skov er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 45. Om-
rådet er udpeget med grundlag i yngleforekomster af hvepsevåge og isfugl.

• Randbøl Hede er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 46. Udpegningen er sket med bag-
grund i en - nu formentlig forsvunden - forekomst af tinksmed.
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Den omtrentlige afgrænsning af EF-fuglebeskyttelsesområderne kan ses i bilag 1.

4.2.2. Ribe amt
Den sydvestlige del af Randbøl Hede, Gyttegård Plantage, Haltrup Hede og Eg Rasteplads er belig-
gende i Ribe amt.

En del af Gyttegård Plantage samt hele Randbøl Hede ligger i EF-fuglebeskyttelsesområder. I dis-
se områder må der som udgangspunkt ikke etableres anlæg, der kan medføre forringelser af områ-
derne eller forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, for hvilke områderne er ud-
peget.

• Gyttegård Plantage er delvist beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 48. Udpegningen er sket
med baggrund i en - nu formentlig forsvunden - bestand af tinksmed.

 
• Randbøl Hede er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 46. Udpegningen er sket med bag-

grund i en - nu formentlig forsvunden - forekomst af tinksmed.

For afgrænsningen af EF-fuglebeskyttelsesområderne henvises der til bilag 1.

Det henstilles i regionplanen om EF-fuglebeskyttelsesområderne, at vådområder og ynglepladser i
særlig grad beskyttes, og staten opfordres til, gennem opkøb eller fredning, at medvirke til vareta-
gelse af de hensyn der ligger til grund for fuglebeskyttelsesdirektivet. I disse områder er det endvi-
dere tilkendegivet, at der er en restriktiv administration f.s.v. angår tilladelse til ændret arealanven-
delse, herunder diverse anlæg. Endvidere tilkendegives det, at der ikke kan forventes dispensationer
fra naturbeskyttelseslovens § 3, og at områderne i nødvendigt omfang kan gøres til genstand for
fredninger.

Gyttegård Plantage samt den del af Randbøl Hede, der ligger i Ribe amt, er endvidere beliggende i
naturområde i.h.t. regionplanen. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan vedtages lokal-
planer, som indebærer ændret anvendelse, herunder bebyggelse. Om naturområderne tilkendegives
det, at der normalt ikke vil blive dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom der skal tages
særlige beskyttende hensyn ved ændret arealanvendelse.

4.2.3. Ringkøbing amt
Tirsbjerg Plantage er beliggende i Ringkøbing amt. Arealet er ikke berørt af regionplanen.

4.2.4. Århus amt
Skablund Skov er beliggende i Århus amt. I.h.t. regionplanen er området beliggende i et naturområ-
de. Om naturområder hedder det bl.a. at de fredningsmæssige interesser har højest prioritet. Det
nævnes, at bebyggelse og forbrug af areal til ikke-jordbrugsmæssige formål, vandløbsregulering og
indgreb i vådområder etc. vil blive reguleret med lovgivningens almindelige bestemmelser. Herud-
over fremgår det, at yderligere regulering af arealanvendelsen kan ske ved fredning.
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4.3. Fredninger, naturskovsarealer og arealer der be-
nyttes til videnskabelige formål

4.3.1. Fredninger
Den drift af arealerne, der er foreskrevet i denne plan, er ikke i konflikt med fredningsbestemmel-
serne. Følgende deklarationsfredninger hviler på dele af distriktet og/eller tilgrænsende arealer:

Skov: Kortblad:
1: 25.000

Frednings
nr.:

Indhold:

Randbøl Hede 1213 4 SV 0282.00 Hedefredning, status quo
Åkjær 1314 3 SV 5596.00 Landskabsfredning, status quo
Søvind/Sondrup 1314 3 SØ 5437.00 Landskabsfredning, status quo
Tønballegård 1313 4 NV 2388.03 Landskabsfredning, status quo
Skovhave 1213 1 NV 3761.00 Landskabsfredning, status quo
Rands fjord 1213 1 SØ 4074.00 Landskabsfredning, status quo
Rands fjord 1213 1 SØ 4074.01 Landskabsfredning, status quo
Hvidbjerg 1213 1 SØ 0557.00 Landskabsfredning, status quo
Vognkær enge 1213 1 SØ 4416.00 Engområde, status quo
Gyttegård 1113 1 NØ 4466.00 Hede og indsande, status quo
Gyttegård 1213 4 NV 4467.01 Hede og indsande, status quo
Daugård Strand,  Skovhave 1213 1 NV 5109.00 Landskabsfredning, status quo
Skablund 1314 3 SV 5437.01 Stiforløb
Nybjerg Mølle 1213 4 SØ 6059.00 Landskabsfredning, status quo

Disse fredninger fremgår af skovkortene med fredningsgrænse og en oplysning om fredningsnum-
meret. Endvidere fremgår fredningernes udstrækning af kortene i bilag 15. Hvis et område er land-
skabsfredet fremgår det endvidere af det centrale skovregister (CSR). I bilag 12 er fredningsbe-
stemmelserne vedlagt i uddrag.

4.3.2. Naturskovsstrategien
Ved udmøntningen af naturskovsstrategien er der udlagt 129,1 ha naturskov på distriktet.

65,3 ha udlagt til plukhugstdrift senest i år 2000,
54,4 ha udlagt som urørt skov senest i år 2000,
  6,2 ha udlagt til græsningsskov
  1,0 ha udlagt til plukhugst senest i år 2040
  2,2 ha naturskov uden andre bindinger end at det fremover skal forynges naturligt.

I de skovvise beskrivelser og retningslinjer er det repeteret i hvilke skove der ligger naturskov. I
kulturplanen er der retningslinjer for driften af visse naturskovsarealer. F.eks. fjernes yngre granbe-
voksninger i områder der skal overgå til urørt skov år 2000, ligesom der er givet retningslinjer for
foryngelsestakten i områder der er udlagt til plukhugst. Kort over de forskellige naturskovstypers
udstrækning fremgår dels af den gamle plan, og dels af Skov- og Naturstyrelsens udgivelse af 1997
”Særligt beskyttet naturskov - lokaliteter i statsskovene”. Naturskovsområderne fremgår ligeledes
af kortene i bilag 15. Hvis et område er naturskov fremgår det endvidere af CSR. Naturskovsstrate-
gien skal revideres i år 2000, og der er derfor ikke ændret i naturskovsområdernes udstrækning ved
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denne planrevision. Der er imidlertid i gennemgangen af distriktets arealer peget på mulige nye
naturskovslokaliteter på distriktet, hvilket drøftes nærmere i forbindelse med revisionen af strategi-
en.

4.3.3. Forsøgsarealer og frøavlsbevoksninger
Distriktet er vært for forsøg af flere forskellige typer. Forskningscentret for Skov- og Landskab,
Arboretet (KVL) og Statsskovenes Planteavlsstation har arealrelaterede interesser på distriktet. I
bilag 9 findes en samlet oversigt. Endvidere kan områderne ses på kortene i bilag 15, ligesom det
fremgår af CSR hvis et område er et forsøgsareal.

4.4. Kulturhistoriske interesser
Kulturhistorisk Kontor har berejst distriktet, og der er draget omsorg for, at alle fredede fortidsmin-
der fremgår af skovkortene.

Det drejer sig om:
103 gravhøje
269 røser (109 i Gødding Skov og 160 i Frederikshåb Plantage)
1 langdysse
2 hustomter
5 ledstolpesten
1 runesten
1 skålsten
1 brønd
1 skanse
2 voldsteder
1 bro (Ravning Engebroen)
I alt 387 fredede fortidsminder

Hvis en litra indeholder et fredet fortidsminde, fremgår det af CSR.

Herudover er registreret:
3 hulveje
1 område med højryggede agre
1 fårefold
3 mindesten
1 anlæg af ukendt art,
samt muligvis:
1 tuegravfelt på Randbøl Hede som vil blive undersøgt nærmere.

Der er endvidere 50 anlæg fra Nationalmuseets sognebeskrivelse.

Opmærksomheden henledes endvidere på adskillige sten- og jorddiger i og omkring skovene.
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4.5. Geologi og jordbund
Distriktet er beliggende således, at der er arealer såvel vest for, øst for og på selve hovedopholds-
linjen for den sidste istid. I området vest for hovedopholdslinjen har distriktet skove dels på he-
desletter og dels på bakkeøer. På selve isranden ligger flere plantager, og øst herfor ligger skove i
det morænelandskab der er aflejret i den sidste istid. Derved er der vidt forskellige dyrkningsbetin-
gelser i distriktets skove.

En kategorisering af størstedelen af distriktets arealer, jvf ovenstående, vises herunder.
Skov nr. Skov Areal Bakkeø He-

deslet
te

Sand
flugt

Rand-
moræne

Tunnel
dal

Moræne Issø

101 Gødding Skov 276 x x
102 Engelsholm Skov & Sø 147 x x
103 Tykhøj Krat 85,2 x x
104 Refstrup Skov 27,2 x
105 Nørup Plantage 11,3 x
106 Vingsted Mølle 35,9 x
107 Rands Fjord Arealer 39,3 x x
108 Vognkær Enge, Hvidbjerg 34 x
109 Børkop Vandmølle 7,2 x
111 Fårup Skov 8,2 x
113 Taulov 11,2
114 Sophienlund 9,5 x
201 Fredrikshåb Plantage 711 x x x x
202 Gyttegård Plantage 528 x x x
203 Haltrup Hede 60,5 x x x
205 Skærsø 11,5 x
207 Randbøl Hede 804 x x
208 Tirsbjerg Plantage 22,6 x x
301 Bjerge Skov 278 x
302 Tønballegård 73,4 x
303 Grund Skov 150 x
304 Bankehave 68,5 x
305 Stagsrode Skov 218 x
306 Skovhave m.m. 16,7 x
401 Boller Nederskov 159 x
402 Boller Overskov 59,3 x
403 Klokkedal 65,7 x
404 Ustrup Bjerge 28,6 x
405 Dybdal 22,1 x
406 Dallerup Skov 63 x
407 Kærskov 89,8 x
408 Lystrup Skov 35,9 x
409 Ussinggård Skov 75 x
411 Skablund Skov 77,1 x
412 Rold Skov 72,1 x
413 Sebberup Skov 60,7 x
602 Hakonsminde 5,4 x
603 Søballegård 20,2 x
605 Østergård 100 x
606 Klingebæk 17,8 x
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4.5.1. De enkelte skove og plantager
For en række af skovene ligger der beskrivelser i gamle planer. Der henvises derfor til driftsplanen
for Boller distrikt fra 1933 f.s.v. angår Boller Nederskov, Boller Overskov, Klokkedal, Rold Skov,
Bjerge Skov, Ustrup Bjerge, Dybdal, Dallerup Skov, Kærskov, Lystrup Skov, Ussinggård Skov,
Grund Skov, Ullerup skov (nu Grund Skov), Bankehave (tidligere Stovby Skov) og Stagsrode
Skov. Her gives en omfattende redegørelse for terræn og jordbundsforhold for disse skove.

For Gødding Skov, Engelsholm Skov, Tykhøj Krat, Refstrup Skov, Frederikshåb Plantage og Tirs-
bjerg Plantage henvises der f.eks. til driftsplanen for Randbøl distrikt fra 1965.

Som delvist supplement kan anføres:

Sebberup Skov: Skovrejsningsområdets geologi og jordbundsforhold er beskrevet nøje i Driftsplan-
kontorets rapport nr. 27 af 1996 “Lokalitetskortlægning i Sebberup skovrejsningsområde mellem
Hedensted og Løsning”.

Gyttegård Plantage: Beliggende dels på Hejnsvig Bakkeø og på hedesletten mod Grindsted Å. Om-
rådet er præget af flyvesandsområder i de centrale dele.

Haltrup Hede: Vestenden beliggende på hedeslette, østlige del ligger på bakkeø præget af sandflugt.

4.5.2. Områder af national geologisk interesse
De geologiske interesseområder af national interesse er beskrevet indgående i bogen “Det mellem-
ste Jylland, Geologisk set”, der er udgivet af Geografforlaget i 1994. Herunder omtales de interes-
seområder, hvor distriktet har arealer, ligesom der tages stilling til de mulige trusler og plejeforslag
for enkeltområderne der gives i bogen.

Geologisk interesseområde nr. 88: Billund indsander omfatter bl.a. Grene Sande og Randbøl Hede.

Grene Sande er for en dels vedkommende beliggende i Gyttegård Plantage, og der er i den forgang-
ne planperiode foretaget omfattende trærydninger i området, bl.a. af hensyn til visualiseringen af de
geologiske forhold.

På Randbøl Hede er de geologiske interesser i hovedsagen godt varetaget, idet landskabet henligger
åbent.

Geologisk interesseområde nr. 90: Løsning hedeslette berører skovrejsningsområdet Sebberup
Skovs vestlige del. Den del af interesseområdet,der ligger i skovrejsningsområdet, er præget af rå-
stofindvinding. I forbindelse med, at staten ad åre erhverver arealerne efter endt råstofindvinding,
bør opretholdelsen af profiler til belysning af landskabets opbygning indarbejdes i skovrejsnings-
planerne.

Geologisk interesseområde nr. 91: Bjerrelide omfatter bl.a. Ustrup Skov, Dybdal Skov og Bjerge
Skov. De geologiske interesser er varetaget gennem regionplanlægningen i området, idet områderne
mellem skovene er udlagt som område, hvor skovrejsning er uønsket. De eksisterende skove med-
virker til at markere og tydeliggøre de landskabelige træk og den kulturbetingede arealanvendelse.

Geologisk interesse område nr. 95: Elbodalen omfatter bl.a. de støttepunkter for rekreativ udnyttel-
se af den fredede Rands Fjord, der administreres af distriktet. Fredningen er en landskabsfredning,
og det vurderes, at de geologiske interesser derved i hovedsagen er tilgodeset.
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4.5.3.  Områder af lokal geologisk interesse
Herunder fremhæves enkelte geologiske interesseområder af lokal interesse beliggende på distrik-
tets arealer. Listen gør ikke krav på at være fuldstændig.
• Haltrup Hedes østlige del er præget af et parti småklitter. Arealet henligger og holdes fortsat

åbent.
• I Frederikshåb Plantages centrale dele ligger et meget markant klitlandskab, hvor der i perioden

fjernes en del trævækst, så klitlandskabet fremtræder tydeligere. I plantagens østligste del ligger
det markante dalstrøg Hestdal, der er ryddet i den forgangne periode, og som fortsat skal henlig-
ge åbent.

• Arealerne i og omkring Vejle ådal (skp 6) drives fortsat med stor vægt på det landskabelige ele-
ment.

• I Sebberup Skov er der gennemført lokalitetskortlægning forud for skovrejsningen. Derved vil
den kommende skov i højere grad end ellers komme til at understøtte de geologiske elementer.

• Hvidbjerg Klit er en for egnen atypisk landskabsdannelse, idet der er tale om et klitparti belig-
gende på en østvendt kyst. Klitten henligger og vil fortsat henligge åben.

• I Stagsrode Skov ses store kystpartier med udflydende plastisk ler. Områderne er for en stor dels
vedkommende udlagt til naturskov. På de områder, hvor jorden er i bevægelse sker der ofte det,
at træerne kommer til at stå skævt, et fænomen, der tydeligt fremhæver de dynamiske geologiske
processer.

4.6. Publikumsmæssige forhold
Det er velkendt, at skoven er et yndet udflugtsområde for befolkningen. Dette er også tilfældet for
Randbøl statsskovdistrikts forskellige skove. Det er indtrykket, at skovene findes attraktive på
grund af deres variation, de mange udsigter og stilheden. I en del af de mindre skove, specielt i
Bjerre Herred, er det dog vanskeligt at finde stilheden, men det opvejes af det store naturindhold.

Den såkaldt “almindelige skovgæst” får opfyldt sine forventninger til skovbesøget i såvel de åbne
som i de mere lukkede skovtyper. For en række af skovene er der udarbejdet vandretursfoldere, se
tabel 4.1 herunder. Vandretursfolderne viser deres styrke i forhold til den mere “tøvende skovgæst”,
der i folderen kan finde såvel generel information som en markeret rute.

Skov, skovnr. Bemærkning:
Engelsholm Skov, 102
Refstrup Skov, 104 Distriktsfolder
Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage, 201, 207
Gyttegård Plantage, 202
Tønballegård, 302 Distriktsfolder
Stagsrode Skov, 305
Fårup Sø 111, Jelling Skov, Rugballe Mose Amtsfolder
Rands Fjord 107 Amtsfolder
Ravningbroen 607 Amtsfolder
Tørskind, 602, 603, 605, 606, Amtsfolder
Tabel 4.1 Foldere på Randbøl distrikt

Hovedattraktionen for friluftslivet er skovenes eksistens med deres arkitektur. I driftsplanperioden
søges skovens indretning bedret ud fra et publikumssynspunkt, bl.a. ved øget anvendelse af løvtræ
m.v.
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Til støtte for friluftslivet er der forskellige indretninger i de særligt besøgte områder, og af en over-
sigt som Friluftskontoret har udarbejdet i januar 1997 fremgår det, at distriktet ved udgangen af
1995 havde følgende større publikumsfaciliteter samt nedenstående planer for udvidelser.

status 1997 forventet år 2000
Primitive overnatningspladser 6 11
Lejrpladser 3 4
Grill- /bålpladser 17 21
Skovlegepladser 3 4
Fugletårne/skjul 2 3

Derved skønnes behovet for anlæg til fordel for friluftslivet indtil videre at være opfyldt for di-
striktet.

Særlige hensyn til friluftslivet er i øvrigt taget i de skovvise beskrivelser og retningslinjer (afsnit
8.6) hvor der i en række tilfælde er givet konkrete anvisninger for nogle af de tiltag der skal gen-
nemføres i perioden. Anlæggene er baseret på styrelsens friluftspoltik som formuleret i "Oplevelser
i Statsskovene". En stor opgave for distriktet i de kommende år er at opfylde politikken for så vidt
angår det nye skilteprogram, der skal være indført på distriktet senest i år 2000. I den forbindelse vil
de eksisterende færdselstavler overalt blive erstattet af piktogramstandere m.v.

Ifølge Friluftskontoret er der i 1995 afholdt 190 anmeldte arrangementer med i alt 10794 deltagere,
heraf 6 større orienteringsløb (Dansk Orienteringsforbund) med i alt 2700 deltagere.

Distriktet har 2 naturskoler/naturcentre; Søballegård og Tønballegård.

En række af distriktets skove indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion (tællinger
1976-77, publiceret 1980) af Niels Elers Koch. I undersøgelsen rubriceres skovene til 5 klasser efter
besøgsintensitet. Resultaterne resumeres i omstående tabel 4.2. Resultaterne er resumeret her fordi
resultaterne kan anvendes i prioriteringsspørgsmål. Det bemærkes, at undersøgelsen på plantids-
punktet er ved at blive gentaget m.h.p. at undersøge udviklingen i skovenes friluftsfunktion.
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SKOV: KLASSE: BESØGSTIMER PR. HA OG
ÅR:

Gødding Skov Ekstensivt anvendt 27
Engelsholm Skov Intensivt anvendt 426
Tykhøj Krat Meget ekstensivt anvendt 8
Refstrup Skov Ekstensivt anvendt 26
Frederikshåb Moderat anvendt 37
Gyttegård Ekstensivt anvendt 13
Bjerge Intensivt anvendt 181
Grund Meget ekstensivt anvendt 6
Bankehave Ekstensivt anvendt 16
Stagsrode Intensivt anvendt 358
Boller Nederskov Intensivt anvendt 306
Boller Overskov Moderat anvendt 62
Klokkedal Intensivt anvendt 380
Ustrup Bjerge Intensivt anvendt 249
Dybdal Meget ekstensivt anvendt 0
Dallerup Moderat anvendt 33
Kærskov Intensivt anvendt 228
Lystrup Intensivt anvendt 108
Ussinggård Moderat anvendt 87
Rold Moderat anvendt 90
Distriktet som helhed* Intensivt anvendt 108
Tabel 4.2 Besøgsintensitet (kilde: Skovenes friluftsfunktion i Danmark. II. del)

* Sammendrag v. Driftsplankontoret (dog kun af de listede skove; enkelte af dem med en anden ud-
strækning end som defineret ved den nuværende administrative inddeling).

4.7. Biologiske forhold
§ 3-registreringen, der er gennemført i forbindelse med planlægningen, viser i hovedtræk:

Naturtype: skp 1 skp 2 skp 3 skp 4 skp 6 I alt
Sø 64,2 5,1 4,0 6,0 2,0 81,3
Mose 35,7 64,1 14,8 9,9 8,5 133,0
Eng 9,6 0,0 0,5 3,5 28,7 42,3
Overdrev 3,3 2,9 14,3 0,0 62,7 83,2
Strandeng 3,2 0,0 11,0 0,0 0,0 14,2
Strandsump 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 8,7
Hede 3,2 877,3 0,0 0,0 0,0 880,5
I alt 119,2 949,4 44,6 28,1 101,9 1243,2
Tabel 4.3 Udbredelsen af de forskellige § 3-beskyttede naturtyper. Alle tal i ha.

Under de skovvise beskrivelser i afsnit 8.6. er der en detaljeret gennemgang af § 3-arealerne. Ud fra
naturværdi og plejebehov er der foretaget en klassifikation, som sammen med styrelsens naturpleje-
strategi vil danne grundlag for plejeindsatsen i planperioden.
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4.8. Jagt og vildtforvaltning
Styrelsens politik for jagt og vildtforvaltning er fastlagt i Handelskontorets skrivelse af 15. marts
1994 med j.nr. SN 2620-0006. I politikken kategoriseres styrelsens arealer til områder hvor der ikke
drives jagt, områder hvor der sker en lempelig jagtudøvelse af distriktet, og områder hvor jagten
lejes ud. De områder, hvor der ikke drives jagt er i hovedsagen de områder hvor det primære
driftsformål er publikumshensyn (i alt ca 200 ha). De områder, hvor distriktet udøver jagten, er i
hovedsagen de egentlige skove (i alt ca 3600 ha). Jagten drives her med et lavt jagttryk, så skovenes
resservoirfunktion i forhold til oplandet tilgodeses, ligesom det lave jagttryk øger skovgæstens mu-
ligheder for at se skovens vilde dyr. På størstedelen af de ikke-udlejede arealer tilhører jagtretten
endvidere Kongehuset og kan derfor ikke umiddelbart gøres til genstand for udlejning. Jagten ud-
lejet på følgende arealer: Stagsrode Skov, Bankehave, Tykhøj Krat, Haltrup Hede og Gyttegård
Plantage
(i alt ca 900 ha).

Der findes overalt på distriktet en sund og talstærk råvildtbestand. I de senere år har en mindre be-
stand af strejfende kronvildt etableret sig mere eller mindre fast i Frederikshåb Plantage. Tilstede-
værelsen af en lille fast bestand af kronvildt vurderes samlet som at aktiv for skoven.

Plantagen er imidlertid ikke et af de kronvildtkerneområder der er udpeget i styrelsens jagtpolitik,
og derfor skal der ikke tages så vidtrækkende hensyn, - og accepteres så mange skader på bevoks-
ninger som det er tilfældet i disse kerneområder. Således må friluftslivets aktivitetsmuligheder
udenfor kalvesætningstiden ikke begrænses med henvisning til at kronvildtet skal have ro og fred,
ligesom konvertering til lysåbne skovtyper samt rydninger af landskabelige hensyn ikke må be-
grænses under henvisning til hensyn til kronvildet.

Vildtagre kan anlægges i begrænset omfang som hidtil, men kun hvor de ikke skæmmer landskabet.
Vildtagrenes tilstedeværelse og placering skal motiveres ud fra en publikumsmæssig indgangsvin-
kel. Vildtagrene skal således placeres hvor der i forvejen kommer mange skovgæster, så mulighe-
den for at skovgæsten kan se rå- og evt. krondyr bliver så stor som muligt. Det samlede omfang må
ikke uden driftsplanændring overstige 10 ha.
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4.9. Ferske vande, fiskeri m.v.
Styrelsens politik for fiskeri og ferske vande er fastlagt i Handelskontorets skrivelse af 1. juni 1997
med j.nr. SN 1996-52470-0001. I politikken udstikkes bl.a. overordnede rammer for den fremtidige
forvaltning, ligesom formålet med forvaltningen af styrelsens ferske vande defineres. Herudover
kategoriseres styrelsens ferske vande til vande hvor der ikke udøves fiskeri, vande hvor fiskeriet
udlejes, og vande hvor fiskeriet er frit.

De overordnede rammer er den relevante lovgivning, og udfra disse defineres formålet med forvalt-
ningen af styrelsens ferske vande som:

“Hovedformålet med forvaltningen af styrelsens søer og vandløb er beskyttelse og bevarelse af na-
turen i overensstemmelse med tilstand og målsætning for de pågældende vande, samt at give mulig-
hed for en rekreativ udnyttelse fa de freske vande. Hertil kommer varetagelse af kulturhistoriske
hensyn.

Der skal i de ferske vande så vidt muligt bevares eller genskabes sunde og naturlige bestande af vo-
re hjemmehørende fiskearter.

Det er desuden et mål, at alle borgere i Danmark, samt turister, skal have bedre adgang til at fiske i
styrelsens fiskevande.”

De ferske vande der er kategoriseret i styrelsens politik for ferske vande og fiskeri er kun søer der er
større end 0,5 ha. Vandløb er ikke nævnt.

I Engelsholm Sø, skov nr. 102, er fiskeriet udlejet til en sportsfiskerforening. Der er mulighed for,
at den almindelige borger kan købe dagskort til fiskeri på søen.

Vingsted Sø, skov nr. 106 er udlejet til Vingstedcentret der stiller fiskeriet til rådighed for kursister.
Endvidere kan man købe dagkort til søen.

I Rands Fjord, skov. nr. 107, der kun delvist ejes af distriktet, fiskes der ikke af hensyn til flora og
fauna.

Søerne i Gyttegård Plantage, skov nr. 202, er næringsfattige og uden fisk.

I Elverdammen i Bjerge Skov, skov nr. 301, gennemfører distriktet organiserede fisketure med
f.eks. skoler.

I Mølledammen i Klokkedal, skov nr. 403, Lat Sø i Kærskoven, skov nr. 407 og Rold Sø i Rold
Skov, skov nr. 412, fiskes der ikke af hensyn til fuglelivet.

Fiskeri fra kysten kan dyrkes mange steder på distriktet.
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