
LYRESKOVEN

Den nye skov
Området, hvor der plantes ny skov, er beliggende
mellem Bov og Smedeby. Det samlede udvik-
lingsområde er ca. 100 ha, hvoraf ca. 45 ha skal
blive til skov, resten er planlagt til attraktiv bo-
ligbebyggelse. Området har hidtil været ejet af
Bov Kommune, men blev den 11. maj 2003
overdraget Skov- og Naturstyrelsen.
På luftfotoet ovenfor samt på kortet på bagsiden
er skovens kommende grænser og boligområder-
nes omtrentlige placering vist.

Skovens tilplantning er opdelt i fase 1 og 2 jfr.
kortet på modsatte side. Fase 1 omfatter 31 ha i
et samlet område mod nord og vest.
Fase 2 er på 14 ha og er primært beplantning
omkring boligområderne.

Planlægning af skoven
Projektet for den nye bynære skov gennemføres i
et samarbejde mellem Bov Kommune, Byrådet
og Skov- og Naturstyrelsen, Aabenraa Stats-
skovdistrikt.
Den nye skov vil være med til at øge de nær-
rekreative og naturmæssige kvaliteter for borger-
ne i området, samt bidrage til at øge det samlede
skovareal i Danmark.
I forbindelse med planlægning af skoven er der
nedsat en arbejdsgruppe, der er kommet med
ideer til skovens udformning.
I den nedsatte arbejdsgruppe er der repræsentan-
ter fra grundejerforeninger, Friluftsrådet og Na-
turfredningsforeningen.

Valg af træarter
Valget af træarter er tilpasset de lokale forhold.
Skoven skal fremstå som lysåben, publikums-
venlig skov. Skoven anlægges med hovedvægten
på løvtræ - primært eg. Der bliver også plantet
lind, ask og fuglekirsebær samt en del forskellige
blomstrende og bærbærende træer og buske. Af
hensyn til variation og sikring af læ om vinteren
plantes også nåletræ, f.eks. lærk og fyr.
Der blev i marts 2003 plantet 21.000 planter, og i
marts 2004 blev der plantet 25.000 planter, i alt
15 forskellige træarter i skovens nordlige og
vestlige del langs med Tøndervej og Omfartsve-
jen.

Færdsel og ophold i skoven
Du må færdes til fods på alle arealer i den nye
skov. Efterhånden som skoven udvikler sig, vil
der blive etableret stier, som får tilknytning til de
eksisterende veje og stier. Hunde skal holdes i
snor, men der bliver indrettet et særligt område,
hvor hunde kan gå løse - men under kontrol.
Der vil blive lavet en bålplads og bænke at sidde
på. Efterhånden som boligområdet udvikler sig,
kan der blive etableret naturlegeplads og lignen-
de.

Glæd dig til den nye skov og brug den med
omtanke.

Vil du vide mere, eller har du forslag til skovens indret-
ning, er du velkommen til at kontakte:
Skov- og Naturstyrelsen, Aabenraa Statsskovdistrikt  Ve-
sterlund, Skinderbro 31, 6200 Aabenraa. Tlf. 74623182 E-
post d42@sns.dk. Efter 1. juli 2004 til Gråsten Statsskov-
distrikt, Felstedvej 14, 6300 Gråsten, tlf.74651464, E-post
d44@sns.dk .
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