
Oksbøl Skov stormer fremad  23-03-2018 

Tingene er ved at blive meget konkrete for Oksbøl Skov. Hededanmark A/S har vundet udbuddet med 

plantningen og den lokale entreprenør BHC A/S har vundet udbuddet omkring konstruktionen af vejene.  

Veje er allerede ved at blive bygget så disse kan opleves allerede midt i maj. Samtidig med vejene bliver 

opbygget går plantningen i gang med plantemaskinen i medio april.  

Nedenstående kort viser hvordan vi har valgt at fordele de forskellige planter i Oksbøl og giver også en 

mere detaljeret overblik over hvor Naturstyrelsen har tænkt at lave vådområder og græsningsarealer.  

 

Folkeskov 

 12 hektar af Oksbøl Skov er blevet udlagt til folkeskov. Folkeskoven er en ordning, hvor borgere og 

virksomheder har mulighed for at donerer penge til skovrejsning. I den forbindelse vil miljø- og 

fødevareminister Esben Lunde Larsen komme og indvie de nye folkeskovsarealer d. 7. maj.  

Growing Trees Network Foundation, som er organisationen bagved folkeskov er en selvejende institution, 

hvis overordnede formål er følgende: 

 Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af 

 grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også: 

1) Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med 

offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med 

kommune eller stat. 



2.  Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til forgrønning af Danmark, 

klimasikring og CO2 reduktion. 

3.  At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige 

drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov. 

Man kan ved understående link få mulighed for at donere penge til folkeskoven i Oksbøl skov. 

http://www.growingtrees.dk/ct-menu-item-3/ct-menu-item-17/ct-menu-item-23.html 

Mosekær Kolonihaveområde bliver til en ny indgang til Oksbøl Skov 

Mosekær kolonihaveforening blev nedlagt i 2015. Men når området bliver til en ny indgang til Oksbøl Skov 

er det planen at der igen skal dyrkes ærter og gulerødder i den gamle kolonihave. Nu bliver det dog 

førskolebørn, som kan komme ud og få jord under neglene. Hvis der kan findes finansiering vil der også 

blive etableret en legeplads.  

Samtidig har Sønderborg forsyning planer om at placere et nyt vandværk i området, som får vand fra to nye 

drikkevandsboringer i Oksbøl Skov.  

Naturvandring i Oksbøl Skov – nu med træer 

Husk at sætte kryds i kalenderen til vores årlige tilbagevenden sommertur d. 14. juni hvor der vil blive vist 

rundt i området. Folk fra Naturstyrelsen, Sønderborg kommune og Sønderborg Forsyning vil fortælle om 

den spændende udvikling området er på vej ind i.  

 

Som altid kan spørgsmål og kommentarer omkring Oksbøl Skov stilles ved henvendelse til: 

Lars Andresen Skovmøller, Naturstyrelsen på tlf. 72 54 34 11 

Jane Ruby Hansen, Sønderborg Kommune på tlf. 27 90 55 87. 

 


