
Oksbøl Skov nyhedsbrev juni 2020 

 

Kære alle interesserede,  

Så er der igen nyt om Oksbøl Skov.  

 

Vigtigt! Ny dato for skovvandring 

I erkendelse af, at der plejer at være stor tilslutning til skovvandringerne i Oksbøl Skov, har styregruppen 

besluttet at flytte skovvandringen 2020 til efter sommerferien. COVID-19 har vendt op og ned på mange 

ting og således er der fortsat begrænsninger på, hvormange der må mødes. Vi vil nødig sætte 

begrænsninger på deltagelsen i de populære skovvandringer. Sæt kryds i kalenderen: 

Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 

 

Mens træerne vokser og blandt andet poplerne er flere meter høje er der lavet en række nye tiltag.  

Oksbøl skov har fået 13 nye søer og vandhuller. I foråret er der lukket en række dræn og det er gået rigtig 

hurtigt med, at vandet har opfyldt lavningerne. Jyske Vestkysten bragte den 10. maj 2020 en fin artikel med 

overskriften ”Den tre-årige trives”. Artiklen er vedhæftet nyhedsbrevet.  

 

Vejene har fået et nyt dæklag. Det er knust granit, hvilket er årsagen til, at de fremstår lysegrå. Dette 

materiale pakker rigtig godt sammen, så vejene bedre kan tjene både cyklister, gående, enkelte biler og 

forhåbentlig også heste. Desuden er der anlagt en ny P-plads overfor Havnbjergvej 21.  

             

 

Når vi taler om vejene, har nogle nok undret sig over, at nogle veje ender blindt. Det skyldes, at vejsystemet 

er planlagt efter, at hele det 150 ha store projekt kunne gennemføres. Det har i midler tid ikke været muligt 

at erhverve de sidste ca. 13 ha. Forhåbentlig lykkes det på et tidspunkt; men nogle midlertidige løsninger i 

forhold til at binde arealerne sammen, kan komme på tale.  

 



Oksbøl skov er med i et inspirationskatalog, som er udarbejdet på Københavns Universitet. 

Inspirationskataloget har titlen ”Naturoplevelser og friluftsliv i nye skove”. 

 Kataloget vedhæftes nyhedsbrevet for interesserede læsere. 

 

Efter sidste års skovvandring var det muligt at melde sig til en gruppe, som skal stå for at beskære 

æbletræerne i Oksbøl skov. Gruppen ledes af tidligere frugtavler Peter Petersen og der er en række 

interesserede. Desværre betød Corona, at gruppen ikke kunne mødes i foråret; men i 2021 skulle den gerne 

i aktion. 

                           

Mere information om Oksbøl skov kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside under naturprojekter og 

skovrejsning. Oksbøl skov er på side 2 under igangværende projekter. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/oksboel-skov/. 

Desuden arbejder formidlingsgruppen på at få en web-applikation klar, så man kan finde oplysninger både 

hjemme ved computeren og når man står i skoven.  

 

Spørgsmål og kommentarer vedrørende Oksbøl Skov kan stilles ved henvendelse til: 

Inge Gillesberg, Naturstyrelsen, tlf. 40 33 99 95. 

Jane Frellesen, Sønderborg Kommune, tlf. 27 90 54 95. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/oksboel-skov/

