Nyt om Oksbøl Skov
Kære alle interesserede,
Det glæder os at meddele jer at Oksbøl Skov er i god vækst. Efter sidste års tørkeperiode var der usikkerhed
om hvor godt de nyplantede kulturer ville klare sig, men det tyder på at de fleste nye skovtræer er kommet
igennem tørken i god behold. Dette kan de af jer som har gået en tur i området i løbet af foråret nok nikke
genkendende til. Der er dog enkelte træarter og mindre områder hvor tørken har ramt ekstra hårdt. Det
gælder især kulturerne med skovfyr og nogle mindre lommer hist og her, hvor vækstbetingelserne er
mindre gunstige. Naturstyrelsen kan dog godt leve med mindre huller i bevoksningerne, da disse vil blive
lukket af selvsåede træer efterhånden som skoven vokser op.
Rapsen har fået godt fat i år, som jo er særligt tydeligt på denne årstid. Dette har dog ikke nævneværdig
betydning for skovtræerne, men er måske snarere til hjælp for disse, da rapsen forhindrer et tungere
græstæppe i at vokse frem og konkurrere med skovtræerne. Dette vil dog sandsynligvis kun være tilfældet i
år og næste år kan skoven forventes at ligne mere en nyplantet skov og mindre en rapsmark. Arealet er
færdigplantet her i foråret, ved plantning af et par mindre områder med valnød. Desuden er udbygningen
af skovens faciliteter i gang. Der er bl.a. blevet anlagt 1,5 km sti i projektets sydlige halvdel, som de af jer
der endnu ikke har været ude at gå en tur i området anbefales at tage ud at følge. Der er endvidere blevet
sat infotavler op, mens etableringen af bord/bænkesæt forskellige steder i området er på tegnebrættet.
Derudover er der kommet en ny projektleder på skovrejsningsprojektet. Han hedder Martin Østergaard
Mariager og er nyuddannet forstkandidat fra Københavns Universitet. Fremtidige henvendelser til
Naturstyrelsen, vedrørende Oksbøl Skov, skal rettes til Martin. De af jer som har læst artiklen ”Den gule
skov har overlevet tørken”, bragt i Jydske Vestkysten d. 14. maj, er allerede bekendt med Martins
tiltræden. De af jer som endnu ikke har læst artiklen kan finde den på følgende link:
https://www.jv.dk/soenderborg/Den-gule-skov-har-overlevet-toerken/artikel/2716198.
Traditionen tro afholdes et skovvandringsarrangement i skoven torsdag d. 13. juni kl. 18 – 21, hvor
Naturstyrelsen, Sønderborg Kommune og Vandsamarbejdet viser rundt i området og fortæller om
udviklingen i projektet siden sidste år. Aftenen startes med demonstration af frugttræsbeskæring,
hvorefter vi sætter kursen ud i ”den gule skov”. Vi mødes ved Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg og alle
interesserede er meget velkomne.

Spørgsmål og kommentarer vedrørende Oksbøl Skov kan stilles ved henvendelse til:
Martin Østergaard Mariager, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 35 02.
Jane Frellesen, Sønderborg Kommune, tlf. 27 90 54 95.

