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Månedens naturperle
Hver måned bringer JydskeVestkysten en artikel fra en dejlig plet, som vil være et oplagt mål
for en vandretur. Denne gang er det Hytterkobbel Skov ved Hoptrup, der står for tur.

V
il man på en skovtur, hvor
chancen for at have skoven
for sig selv er stor, skal

man tage en tur til Hytterkobbel
Skov, der med sin beliggenhed to
km sydvest for Hoptrup godt kan
være lidt svær at finde. Hytter-
kobbel, som udgør den sydlige
del af en større skov, er ellers i
sig selv ret stor – hele 138,1 hek-
tar for at være præcis, og der er
flere indfaldsveje til skoven, som
hver har en lille p-plads. 

Hytterkobbel Skov er i sin hel-
hed lettere kuperet. Jorden skif-
ter fra at være god morænejord i
nord til sandet jord i den centrale
og sydlige del. Dette betød, at
skoven i det sandede område i
mange år var domineret af nåle-
træer, indtil stormen i 1999 blæ-
ste hele 40 procent af skovens
træer omkuld, hvoraf den største
part var gran. Efterfølgende er
skoven, for at gøre den mere sta-
bil, hovedsageligt genplantet
med løvtræ, og der er etableret
en ny sø og en række åbne moser.

Gennem skoven løber en række
markante jorddiger, hvoraf det
største bliver kaldt »Margrethedi-
get« eller »Margrethevold«, som
muligvis kan dateres helt tilbage
til jernalderen. Volden ligger i
den sydlige del af skoven og er
sandsynligvis en gammel spærre-
vold mellem de tidligere Aaben-
raa og Haderslev amter. 

En lille tur langs diget, som må-
ske ikke ser ud af så meget, kan
godt virke imponerende, når man

tænker på at alt dengang skulle
foregå ved håndkraft.

Besøg fra rummet

Vel næppe; men Hytterkobbel
rummer et mystisk anlæg. Hvis
man går ind i skoven fra Skovby-
siden forbi skovløberhuset Skov-
byhus og 300 meter nede ad
vejen drejer til højre ind på den
mindre skovvej, så ser man 100
meter fremme på venstre side
nogle mærkelige lave »bølger« i
jorden, der set fra oven danner et
ringformet anlæg med en diame-
ter på ca. 100 meter. Det er flere
gange blevet undersøgt, men in-

gen er endnu klar over, hvad for-
målet skulle være, eller hvornår
det er blevet lavet. Måske et jern-
alderanlæg eller mere sandsyn-
ligt en særlig udgave af den jord-
forberedelse man benyttede un-
der tysk tid: De såkaldte Emeis-
kulturer. Men hvorfor i alverden
lave dem cirkelformede? Var hr.
Emeis fuld? Det vides ikke. På
grund af brombær og andet godt,
er cirkelaftegningerne nemmest
at få øje på i vintermånederne.

Et træ til skovløberen

Ved cirkelaftegningerne ud til
skovstien står der enkelte eksem-

plarer af Hickory træer. Det er
store træer med ulige finnede
blade og frugter, der ligner val-
nødder.

Træet er udbredt i det østlige
Nordamerika, hvor frugterne
»Hickory Nuts« bliver plukket og
spist på samme måde som vore
hjemlige hasselnødder. Hickory
træ er hårdt, slidstærkt, elastisk
og holdbart, og bruges derfor
bl.a. til økseskafter og buer. De
Hickory træer, der står i Hytter-
kobbel er ca. 50 år gamle, og sik-
kert plantet for med tiden at kun-
ne give skovløberen godt og so-
lidt værktøj.

Hvert år i marts får skoven be-
søg af en sjælden og majestætisk
gæst – den røde glente. Rød glen-
te er en rovfugl, ca. en fjerdedel
større end en musvåge. Den har
en lang kløftet hale og lange slan-
ke vinger med et vingefang på ca.
halvanden meter. Desuden lever
den i høj grad op til sit navn med
en karakteristisk rustrød fjer-
dragt. Den røde glente er en fan-
tastisk flyver, og kan, når den
markerer sit redeterritorium,
»hænge« i timevis som en drage
over skoven, hvorfor den på en-
gelsk hedder »Red Kite«.

I 1800-tallet var den røde glen-

Hytterkobbel Skov byder 

Et kort over Hytterkobbel Skov som udgør den sydlige del af en større skov, og er hele 138 hektar stor. 
Privatfoto

Skovmåren lever gerne i gamle hule træer, og bevæger sig stort set kun i
skoven – både på bunden og i træerne. Foto: Biopix
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Hytterkobbel Skov
Selvom den er stor, kan den godt være svær at finde. Når det er lykkedes, venter der dog mystiske
anlæg og en majestætisk gæst – den røde glente. Og så selvfølgelig den lille gådefulde – skovmåren.

Af Susanne
Thomsen, 
assistent, 
Naturstyrelsen,
Sønderjylland

te en ganske almindelig yngle-
fugl, der ofte holdt til tæt på
mennesker, hvor den levede af
ådsler som den fandt på møddin-
ger. Men bønder, jægere og skyt-
ter anså glenten for at være et
skadedyr og bekæmpede den. Så-
ledes var den i 1910 helt udryd-
det i Danmark,og kom først lang-
somt tilbage i 1970’erne.

Ynglende glentepar

I dag er den røde glente fredet,
og daværende miljøminister Con-
nie Hedegaard iværksatte endda i
2005 en handlingsplan for at sik-
re bestanden. I 2009 blev der så-

ledes registreret ca. 90 ynglende
par, og udviklingen er heldigvis
stabil. 

Hytterkobbel har nu for sjette
år i træk haft et ynglende glente-
par, som i år har fået to unger på
vingerne. Naturstyrelsen holder
øje med, at der i yngleperioden
fra 15. marts til 15. august ikke
foregår for meget aktivitet i nær-
heden af reden. For glenten er
sky, og hvis der er uro omkring
reden, er den ikke sen til at forla-
de den – og vi skulle jo gerne be-
holde denne smukke »skovens
skraldemand«, som ud over at
rydde op for ådsler, også er god

til at holde bestanden af krager
og skader i ave.

Den lille gådefulde

Kun få kan prale af at have set
den, men i Hytterkobbel er der i
år kendskab til en familieforøgel-
se på fire – og hurra for det, for
den er sjælden, og har været fre-
det siden 1930. Den lille gådeful-
de er skovmåren. Nataktiv og
menneskesky som den er, kan
den være svær at blive klog på.
Den lever gerne i gamle hule træ-
er, og bevæger sig stort set kun i
skoven. Skovmåren kan kendes
fra dens mere kendte fætter hus-

måren, ved at have en mørkegul
halskrave hvor husmårens er
hvid. Den er desuden lidt større,
har længere ben, en smuk choko-
ladebrun pels og en helt sort næ-
se. Den er med andre ord (for nu
at bruge et moderne udtryk): »cu-
te«. 

Og så lad det være sagt med
det samme til alle dem, hvis hår
rejser sig på hovedet ved ordet
mår: De er nogle fremragende
rottefængere, og ud over rotter
ryger der også gerne snegle, in-
sekter og i hårde tider et ådsel in-
denbords. 

Kræsen? Nej bestemt ikke.

på mystik og majestæter 

FAKTA n n n

SÅDAN KAN DU 
FINDE HYTTER-
KOBBEL SKOV
n Fra Skovby følger man Skov-
by Skovvej til Hytterkobbel. Kør
forbi det lille skovløberhus
Skovbyhus til p-pladsen.

n Fra hovedlandevejen mellem
Haderslev og Aabenraa drejer
man fra syd for Hoptrup ved
skiltet mod Hytterkobbel. Efter
en km drejer man til højre ad
Hovslundvej og lige efter til ven-
stre ad grusvejen, der fører ned
til skoven.

YDERLIGERE INFO
n Handlingsplanen for rød glen-
te kan downloades på:
www.nst.dk

n Yderligere info om Projekt
skovmår kan fås på: www.dn.dk
Tak til Ulla i Skovbyhus for at
passe på skoven, og for de helt
friske opdateringer om dyreli-
vet.

Der er flere indfaldsveje med små parkeringspladser til Hytterkobbel, som ligger på et lettere kuperet terræn.
Stormen i 1999 gav mulighed for at etablere en ny sø og en række åbne moser. Privatfoto

Den røde glente er en fantastisk flyver, og kan, når den markerer sit re-
deterritorium, »hænge« i timevis som en drage over skoven, og bliver
kaldt »Red Kite« på engelsk. Foto: John Larsen

Hickory træer giver nødder, som
kan spises. Privatfoto


