Nørreskoven er en af Danmarks længste kystskove. Den strækker sig næsten 9
kilometer langs havet. Skoven ligger på næringsrig jordbund i et kuperet terræn,
og træerne, der mest er bøgetræer, bliver usædvanligt høje og flotte.
I bil kan Nørreskoven opleves på langs ad Nørskovvej, og der er basis for
mange skønne oplevelser året rundt – også til fods, på cykel og til hest. Anemonetæppet om foråret, stranden med badning og fiskeri samt svampene om
efteråret kan være basis for herlige ture ad skovveje og stier. Der er tilmed
mange interessante fortidsminder, smukke bække samt et rigt dyre- og planteliv,
som kan udforskes nærmere.

Naturnær skovdrift
Nørreskoven drives naturnært. Det betyder, at der fjernes træer ved plukhugst,
hvor skoven fornyer sig ved eget frøfald, og hvor man forsøger at skabe stor
variation i aldre og træarter. I bøgeskoven fældes de modne træer, når de har
nået en diameter på ca. 57 cm i brysthøjde, da det er økonomisk optimalt. Når
et modent træ fældes, vil lyset få de små træer til at vokse stærkt og blive til
ny højskov.
På grund af forskelle i jordbundsforhold, fugtighed og lys er der gode
vækstmuligheder for flere forskellige træarter. Ud over bøg, er løvtræarterne
ask og ahorn de mest almindelige. Stedvist vokser der også eg, kirsebær, el og
birk. Blandingen af træarter er smuk og afvekslende at se på, og den giver et
varieret dyre- og planteliv.
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Naturskov
I Nørreskoven er 45 ha udlagt til naturskov. Hovedparten af dette areal er urørt
skov, hvilket betyder at skovdriften er ophørt, og at naturen får lov til at bestemme
selv. Det drejer sig konkret om skovbrynet ud mod kysten og strandengene samt
Troldsmose nord for Helvedgård voldsted. Der er også udpeget enkelte naturskovarealer, hvor der må foretages en skånsom plukhugst.
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Offentlig transport. Buslinie 11 og 17 kører fra Sønderborg til
Fynshav, hvorfra der er ca. 1 km til fods.
Hunde. Overalt i Nørreskoven skal hunde føres i snor af hensyn til
skovens dyr og til andre skovgæster.
Ridning. Det er generelt tilladt at ride i Nørreskoven på skovveje og i
skovbunden. Der må dog ikke rides i nyplantninger, på fortidsminder,
og hvor der i øvrigt er skiltet med rideforbud.

Den Grønne Bro er en 100-200 år gammel granitplankebro
For at gøre det lettere at færdes uden at fare vild og samtidig se nogle af de
mest spændende steder i skoven er der lavet tre afmærkede ruter. Ruterne kan
findes på kortet, og de er beskrevet nærmere på kortsiden.
Alle tre ruter er af ca. to kilometers længde svarende til mindre end en times
gåtur.
Eventuelt kan ”Kulturruten” og ”Strandruten” kombineres ved at fortsætte ad
stien langs Fjordmosen og Nørskovvej. Det vil give en tur på ca. fire km.

Overnatning. I Nørreskoven er overnatning med telt kun tilladt på
de to primitive overnatningspladser (se kortet).
Handicapegnethed. De fleste skovveje og især ”Skovruten” (gul
rute) er normalt tilgængelige for barnevogne og kørestole. Enkelte
steder på skovvejene og skovruten er der dog stigninger på omkring
10%, som kan være svære at passere alene i kørestol.
Nørreskoven forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland,
e-mail: soenderjylland@sns.dk, tlf. 74 65 14 64,
www.skovognatur.dk/soenderjylland
Egekævler ved Trøffelhavevej

Bøg og eg

Langdysse nær Havrekobbelhus

Bøgen er Nørreskovens mest betydningsfulde træart. Den trives fint og bliver
omkring 30 meter høj med rank og smuk stamme. Bøgeskoven får lov at blive
90-110 år gammel, inden den trinvist bliver fældet for at ende som værdifuldt
gavntræ og for at give lys til de næste trægenerationer. Tallene på kortet viser,
hvornår træerne er spiret eller plantet.
Egen findes hist og her i det meste af Nørreskoven. Den er en robust træart, der
kan blive meget gammel. For eksempel er Brudgomsegene ved Havrekobbelhus
plantet omkring 1770, og de trives stadig.
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Velkommen til Nørreskoven på Als

Nørreskoven på Als

Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte naturområder. De kan fås på biblioteker og turistbureauer,
samt ved indgangene til mange af områderne.
Se også www.skovognatur.dk
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af
træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier.

Skov- og Naturstyrelsen forvalter
190.000 ha skov- og andre naturområder
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Turen starter ved Den Lådne Bøg, der i sig selv er
et eksempel på naturens fascinerende opførsel.
Ruten passerer Englændergraven - en lille minfor de engelske flyvere, der under 2. verdenskrig styrtede ned over Nørreskoven efter en kollision mellem to fly. Alle 14 besætningsmedlemmer omkom.
Fjordmosen og strandvolden byder på specielle vækstvilkår for planter og dyr.
Læg mærke til, at der kan gro planter under de meget kummerlige forhold mellem
rullestenene. En karakteristisk plante er strandkål, som er en af stamfædrene til
vores dyrkede arter af kål.
På klare dage kan man her fra stranden se over Lillebælt mod Lyø og Horneland
(Bøjden) og mod Helnæs på Fyn.
Troldsmose er udlagt som urørt naturskov. I det sumpede og oversvømmede
område ses mange døde træer, som er til glæde for svampe, insekter og fugle.
Ruten drejer ind gennem en bevoksning med bøg fra 1810, som er udlagt til urørt
skov, hvor væltede træer får lov til at blive liggende, og hvor ny skov spirer frem af
sig selv.
Turen går tilbage ad Nørskovvej og passerer voldstedet Helvedgård eller
Gammel Østerholm, som det også kaldes. Helvedgård blev nedrevet ca 1555 af
den daværende ejer, Thomas Sture. Kort efter opførte han Østerholm slot, hvoraf
man kan se ruinerne lige uden for skoven lidt længere mod sydøst.
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Nørreskoven er usædvanlig rig på kulturminder. Der er her registreret
mere end 80 fortidsminder, hvoraf en stor del er runddysser og langdysser fra Bondestenalderen – ca. 3500 år før vor tidsregning. De er bygget
i en periode, hvor skoven har været ryddet og området opdyrket eller
afgræsset med husdyr.
Ud over Nørreskovens mange dysser kan man også finde skålsten
(fra Bronzealderen), tuegravfelter (fra Jernalderen), samt (fra Historisk
Tid) granitplankebroer, vildtbanesten, voldstedet Helvedgård og mange
andre kulturspor.
Mellem 1934 og 1950 arbejdede den kendte og mangeårige leder af
Sønderborg Museum, Jens Raben ihærdigt med at restaurere fortidsminder. Han har bl.a. udgravet og istandsat adskillige af de smukkeste
dysser i Nørreskoven.
I dag sørger Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland for at vedligeholde fortidsminderne. Det gøres ved regelmæssigt at fjerne selvgroede
træer og slå plantevækst.
Et godt eksempel på Nørreskovens seværdige fortidsminder er
de tre langdysser nær Havrekobbelhus ud til Nørreskovvej, der blev
restaureret af Jens Raben i 1939. De indeholder flere stensatte kamre,
og i langdyssen lige nord for vejen er den oprindelige overligger bevaret.
Udgravningen af denne dysse viste, at kammeret sandsynligvis er blevet
udbygget senere i Bondestenalderen for at kunne rumme flere døde.

Turen starter ved Festpladsen. Nær vejkrydset står
en vildtbanesten, der i sin tid tjente som en del af afmærkningen af kongens jagtrområde i Nørreskoven.
På ruten passeres bevoksninger af forskellige træarter. Først og fremmest
Nørreskovens hovedtræart bøg, men også eg og rødgran.
Ved Hjørnevej er der et område med rødgran. Tidligere var det populært at
plante nåletræer, især rødgran, da den er hurtigvoksende og kun skal vokse 50-60
år, før der kan laves tømmer af den. Insektangreb, påvirkning af luftforurening,
risiko for stormfald m.v. har dog betydet, at rødgran mange steder atter vil blive
erstattet af løvtræ.
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Afmærkede vandreruter i Nørreskoven

Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Sti
Løvskov
Nåleskov
Eng og mose
Overdrev, eng og mark - privatejet
Bebygget område
Statsejet ejendom
Privat ejendom
Bæk
Træalder fra frø
Gravhøj
Langdysse
Parkering
Primitiv overnatningsplads
Campingplads
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FYNSHAV

Nørreskoven dækker ca. 7 kvadratkilometer (700 hektar) og består primært af frodig løvskov. Bøg er den dominerende træart, og den dækker
60-70 % af arealet. I mange områder har der vokset bøg i generationer.
Den langstrakte skov gennemskæres af Nørreskovvej, hvor bilkørsel er
tilladt. Det giver mulighed for en køretur på 8,5 km.
P

Turen starter ved Brudgomsegene, der stammer fra
en tid, hvor landet var meget skovfattigt. Træerne
er plantet omkring 1770 under en forordning, hvor
omegnens bondekarle blev pålagt at plante 10 ege- eller 15 bøgetræer, inden de
kunne få lov til at gifte sig.
Tæt på Lillebælt passerer ruten forbi et kompleks af tuegrave, der stammer
fra Jernalderen. Som det kan ses, skrider kystskrænten af og til ned. Det skyldes
forekomsten af plastisk ler, der i fugtige perioder bevæger sig ud mod kysten.
Længere fremme skifter skoven karakter, da der vokser østrigsk fyr og skovfyr.
Ruten fortsætter forbi Troldhøj, en tidligere landbrugsejendom, som nu ejes af
spejderne.
Tilbage ved Brudgomsegene findes tre langdysser, som er kulturminder fra
Bronzealderen. Det stråtækkede Havrekobbelhus er skovløberbolig. Det lave
udhus - også med stråtag - er en gammel agernlade. Der opbevarede man tidligere
agern om vinteren for at så frøene ud i skoven om foråret.

