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Forord

Skov- og naturarealerne under Randbøl Statsskovdistrikt ligger dels på de næringsrige, østjyske
morænejorde, dels på de mere grusede og sandede jorde på eller vest for israndslinjen.
Ved Horsens og Vejle fjorde i øst ligger frodige løvskove. Et eksempel er Stagsrode Skov, der ligger ud mod kysten ved Vejle Fjord og afgrænses skarpt af skrænterne ved kysten. Flere steder vælter træerne ud på stranden.
Hedearealer og nåleskove dominerer distriktets vestlige del. I Gyttegård Plantage, højt oppe på
Hejnsvig Bakkeø, forenes hede og skov i en flot udsigt, når der ses ud over indlandsklitterne ved
Grene Sande.
I samarbejde med flere kommuner driver Randbøl Statsskovdistrikt naturskolen Søballegård og det
nye Tønballe Naturcenter. Herigennem får mange skoleelever en vigtig introduktion til benyttelse
og beskyttelse af naturen. Naturvejledningen er meget efterspurgt, hvilket afspejles i et besøgstal på
omkring 10.000 personer årligt.
Ved siden af den egentlige arealdrift løser distriktet også andre administrative opgaver. Indenfor
Randbøl Statsskovdistrikts skovtilsynsområde findes knap 30.000 ha fredskov, fordelt på ca. 2600
ejere. En væsentlig del af distriktets arbejde består i at føre tilsyn med disse skove i henhold til
skovloven, og at træffe afgørelser i sager hvor fredskov er involveret. Skovdistriktet administrerer
også Lov om jagt og vildtforvaltning i samme område.
Driftsplanlægningen sker med 15-års intervaller. I forbindelse med driftsplanlægningen fastlægges
de overordnede retningslinjer for driften af arealerne. Statsskovdistriktet administrerer arealerne i
overensstemmelse med planen, og hvis der opstår behov for at fravige det planlagte skal distriktet i
hvert enkelt tilfælde indhente særskilt tilladelse hertil.
Driftsplanen med tilhørende bilag er udarbejdet i 8 eksemplarer: 1 til direktionen, 6 til distriktet samt 1
til Driftsplankontoret.
Markarbejdet i forbindelse med planens udarbejdelse har fundet sted fra oktober 1995 til sommeren
1997. Selve planarbejdet startede i oktober 1996 og foregik indtil planmødet 31. august 1998. Færdiggørelsen af planen har fundet sted i perioderne september 1998 samt februar-juni 1999.
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