
Natur-ture, Løjt Nørreskov

Løjt Land:
Løjt Land er noget for sig. Med et landskab der gør stort indtryk. Som en stor
halvø, stikker Løjt Land ud i Lillebælt med et stort kystareal til følge. Det giver
masser af kystskrænter, sandstrande, stenstrande og strandenge. Løjt Land er
mange steder dramatisk kuperet, andre steder idyllisk med små skovpartier, og
andre steder igen med flotte havudsigter, marker med netværk af levende hegn,
krydret med smukke gamle stråtækte huse, gamle ”kaptajnsgårde”, små snoede
veje, masser af gravhøje og et rigt dyre og planteliv. Der er ganske enkelt noget
for enhver natur-turists smag. Området er så specielt at man i 1982 valgte at
frede 836 ha af den østlige del af Løjt Land, for at bevare de kulturhistoriske og
landskabelige værdier.

Det er mange fine afmærkede cykel- og vandreruter på Løjt. Vil man dække hele
området på en gang er det oplagt at cykle rundt. Men der er dog noget ganske
særligt ved at vandre rundt i naturen. Man kommer helt tæt på, stille og roligt og
man kan dermed få de små detaljer med. At beskrive alle turmuligheder på Løjt
indgående her, vil være en meget stor mundfuld. Derfor beskrives én ud af mange
perler i området. En perle der gjorde stort indtryk på undertegnede første gang
hun så det. Stedet kan varmt kan anbefales til alle der gerne vil gå en tur i en skov
ud over det sædvanlige: Løjt Nørreskov.

Løjt Nørreskov:

Uden at overdrive, så er Løjt Nørreskov en af de
smukkeste skove i det østlige Sønderjylland. Den
har alt det der skal til. Skoven vokser helt ned til
vandet, ned til den lille u-formede Dybvig Bugt.
Mange steder hænger træerne direkte ud over
stranden og vandet, som var de palmer på en tropisk
strand. På skrænterne ned mod stranden, blottes
trærødderne i troldagtige netværk, der omkranses
af bregner, mos, lav og andre interessante vækster.
Mus og andre dyr har i dette virvar lavet masser af
boliger med rigtig god udsigt. Smukke
vedbendplanter snor sig op af træstammerne og
giver det hele et frodigt indtryk. Der er
ubeskriveligt smukt her. Specielt på solrige, stille
dage, hvor vandet i vigen er spejlblankt og spejler
træerne omkring sig. Nede på selve stranden kan



man fint finde en plads til kaffepausen på turen og her under træudhænget nyde
udsigten over til Sønderballe Strand på den modsatte side af Genner Bugt eller
man kan vælge at nærstudere de mange smukke småsten og muslingeskaller som
stranden byder på. Går man væk fra kysten, ind i selve skoven, kommer man ind i en
typisk østjysk løvskov, med små grantykninger, skovmoser og småsøer. Visse steder
er der store områder med kristtorn, der nærmest danner hele krat. Andre steder
er skoven helt urskovsagtig, et indtryk man får fordi slyngplanter klatrer op af
træstammerne, og fordi der gror svampe på træstubbene og fordi væltede træer
visse steder har fået lov til at ligge og indgå i skovens cyklus. På den videre tur
gennem skoven kommer man forbi flere små rislende bække og et par skovsøer,
hvoraf nogle har små bevoksede øer som ænderne kan gå op på. Landskabet her
inde i skoven er kuperet. Visse steder hæver bakkerne sig op i 19 meters højde.
Stien følger skovbrynet mod sydøst og her får man en meget smuk udsigt ud over
en stor græsningseng der er omkranset af skov og kuperede marker og midt på
engen står der en stor klynge af træer som en ø i et grønt hav. I den østlige del af
skoven er der en ca. 5000 år gammel langdysse, hvor dækstenen er skubbet væk.
Langdyssen kan dog være svær at finde, så kig godt efter. På et tidspunkt føre
skovstien forbi et lille madpakkehus, med borde og bænke. Her kan man holde
pause og nyde kigget ud over en lille nærliggende sø. På den videre tur rundt i
skoven passerer man flere elle- og askesumpe, der er dannet pga de vældrige
kløfter der løber gennem skoven. Det kan godt være svært at finde rundt i skoven.
Der er ingen brochurer eller afmærkede ruter der kan hjælpe en på vej, så det
drejer sig blot om at følge de skovstier man finder interessante. Der sker ikke det
helt store ved at man farer vildt, da skoven ikke er uoverskueligt stor og da hele
den nordlige del af skoven jo naturligt er afgrænset af havet.

Flora i Løjt Nørreskov:
Der findes mange spændende planter i Løjt Nørreskov. Når foråret og sommeren
kommer kan man finde hvid anemone, skovmærke, guldnælde, skovviol, skovsyrer,
sanikel, krybende læbeløs, småblomstret balsamin, majblomst, mjødurt, milturt,
vorterod, lund fladstjerne, korsknap, vandkarse, strandmandstro, ribs, sågar vild
pære og meget meget mere. I skoven finder man desuden den specielle skavgræs.
Skavgræs er en ½-1 meter høj, sortgrøn padderok. Den har en meget ru, stiv
stængel uden sidegrene og dens store indhold af kisel gør at den er meget velegnet
som slibemiddel... Finder du en skavgræs kan du efterprøve dette ved at slibe din
negl med et stykke af planten. Neglen bliver tydeligt ridset! Førhen blev skavgræs
brugt til at skure og polere fade og mælkekar og den hang sågar i mange snedkeres
og hjulmænds værksteder.

Løjt Nørreskov er en gammel privatejet bondeskov opdelt i mange parceller. Man
skal huske at man er i en privatskov og derfor ikke må færdes udenfor stierne og
at færdsel i skoven kun er tilladt fra kl. 7.00 til solnedgang.



Hvordan finder man Løjt Nørreskov?

Løjt Nørreskov ligger i den nordøstlige del af Løjt Land. I Løjt Kirkeby skal man
blot følge skiltningen mod Løjt Feriecenter. Kør forbi Feriecentret. Ved Sandskær
Camping slår vejen et sving til venstre, nede ved stranden og her kører man videre
til man kommer til en p-område helt nede ved stranden. Skoven ligger ovenfor p-
området.

Yderligere info:
Yderligere information om området kan fås i brochuren Løjt Land, udgivet af
Sønderjyllands Amt, Aabenraa Kommune og Aabenraa Statsskovdistrikt. Brochuren
beskriver Løjt Lands natur og kulturhistorie og der er et godt kort over hele
området med indtegnede cykel- og vandreruter. Brochuren kan rekvireres på
turistbureauer og biblioteker eller downloades fra internettet fra adressen:
http://www.sja.dk/sja/sjamt.nsf/85a0b375087add29c1256a6b0031ca1c/0a511ac6
30ae42eec1256e9f0062a152/$FILE/L%C3%B8jt%20Land.pdf


