
6 SØNDERJYLLAND SDR onsdag 8. februar 2012

M Å N E D E N S  N AT U R P E R L E

tema

A
LS: Mellem Fynshav og
Mommark på Als ligger den
dejlige 60 hektar store

løvskov Oleskobbel, der admini-
streres af Naturstyrelsen. Belig-
genheden er fantastisk direkte ud
til Lillebælt med udsigt over ha-
vet til det sydfynske øhav. Selv
om Oleskobbel er smuk og spæn-
dende, kendes den af forbavsen-
de få mennesker, da den er svær
at finde – en godt gemt naturper-
le. Skoven er kuperet og terrænet
falder fra 25 meters højde inde i
land ned mod de smukke kyst-
skrænter ved havet. 

Kobbel

Ordet kobbel benyttedes normalt
i landbrugssammenhæng. Helt
enkelt betyder det et inddiget
jordstykke, der afvekslende be-
nyttes til afgrøder og til høslet.
Kobbelbruget opstod i Holsten og
blev da også ofte benævnt som
holstensk drift. I løbet af 1700-
tallet blev kobbelbruget udbredt
til resten af landet. 

Nu er Oleskobbel ikke et stykke
åbent landsbrugsjord, men en
løvskov primært med bøg, eg,
ask og lidt nåletræ. Stednavne
kan tit være forvirrende set med
nutidens øjne. Men man skal hu-
ske på at et områdes historie ofte
afspejles i stednavnet. 

Der er dog noget, der tyder på
at ordet kobbel også kan dække
over en trægruppe eller endog en
skovbevoksning. I Sønderborg
Skovdistrikts driftsplan fra
1920’erne benævnes de lokal-

kendte brudgomsege i Nørresko-
ven på Als således som »brud-
gomskobler«. I 1700-tallet skulle
nygifte par sørge for at plante en
halv snes egetræer og pleje dem
efterfølgende i tre år. Konklusio-
nen må være, at ordet kobbel i
dette tilfælde er betegnelse for en
gruppe træer eller en skovbe-
voksning. 

Egegrupper

Rundt omkring i Oleskobbel er
afmærket grupper af gamle ege-
træer med tre til fem træer i hver
gruppe. Eg kan blive over 1000
år, og disse grupper er udpeget
for at bevare træerne så længe
som muligt. På længere sigt vil
nogle af egetræerne dø. Det er en
del af den naturlige, indbyrdes
konkurrence blandt skovens træ-
er. 

Fra tid til anden vil man opleve
at et af skovens meget gamle træ-
er fældes. Umiddelbart skulle
man mene at træet burde bevares
stående, men i visse tilfælde er
man nødt til at tage sikkerheds-
mæssige hensyn og sørge for, at
publikum, der benytter skovveje-
ne, ikke kan få en død gren i ho-
vedet eller blive skadet af et væl-
tende råddent træ. Træet vil dog
få lov at blive liggende efter at
være fældet til gavn og glæde for
insekter, trælevende svampe og
spætter. For os mennesker kan
træer virke som noget bestan-
digt; noget, der har stået så læn-
ge, vi kan huske, og som vil blive
stående i al fremtid. Men træer er
trods alt levende væsener, der
kun kan leve en vis tid. 

Dødens momumenter

Ofte indeholder gammel skov fle-

re kulturhistoriske spor, end man
kan se i det åbne land. I Oleskob-
bel støder man således på adskil-
lige kulturhistoriske spor. Et af
dem er den meget specielle dob-
beltdysse i den midterste del af
skoven nær havet. De to parallel-
le langdysser er anlagt i bonde-
stenalderen i perioden ca. 3600-
3200 f. Kr. 

Man føler altid en vis respekt,
når man står overfor disse dø-
dens monumenter, hvor forti-
dens mennesker har givet deres
kære et sidste hvilested. Det er
spor fra en for længst svunden
tid, men prøv at sætte dig ind i
datidens samfund. 

Det har været en tid, hvor man
prøvede på at klare sig gennem
hverdagen, med de ressourcer,
man havde ved hånden. Sten og
jord var materialer, man var af-
hængige af, og dyssen er bare ét
eksempel på menneskets tekni-
ske formåen i denne periode.
Flinthugning, keramikfremstil-
ling og ravsmykker stod højt på
dagsordenen, samtidig med at
landbruget blev mere og mere al-
mindeligt. 

Ole, Kathrine og Svend

Området er præget af personnav-
ne. Skoven kaldes som bekendt
Oleskobbel. Det ved de fleste.
Men færre er klar over, at andre
personnavne også kendetegner
området. I sydenden af skoven
ligger en mose, kaldet Kathrines
Mose. I nordenden ved Græskob-
bel ligger Svends Bæk. Ejede Ole
skoven, druknede Svend i bæk-
ken og hvad lavede Kathrine i
mosen – det overlader jeg til læ-
serne at fundere over. Men perso-
nerne må have haft en særlig be-

tydning, når vigtige naturelemen-
ter er blevet opkaldt efter dem. 

Naturnær skovdrift

Skoven drives på en måde, så na-
turen for lov at styre vedproduk-
tionen med en hjælpende hånd
fra os mennesker. Når man før-
hen skulle forny en trægenera-
tion fældede man samtlige træer
på arealet, og tilplantede det på
ny på én gang. Det var en nem og
økonomisk billig løsning at drive
skovbrug på. 

Når man i dag lader ældre træer
(overstandere) stå, er det for at
give gode vækstbetingelser for
de nye trægenerationer. Over-
standerne virker skærmende
imod frost og vindudtørring, og
bevarer et skovklima for de unge
træer. Samlet kalder man disse
overstandere for en skærm. Det
fremtidige skovbillede vil være
mere blandet end man tidligere
har set. Det skyldes, at skovens
dynamik mellem træarterne for-
holder sig sådan, at nogle træar-
ter skyder hurtigt i vejret, inden
andre sejlivede træer er udviklet
og kan skygge de hurtigt voksen-
de arter væk. Et eksempel herpå
er cyklussen mellem bøg og ask.
Ask benytter sig af hurtig op-
vækst og hurtig foryngelse, mens
bøgen langsomt vil udvikle sig og
dominere på lang sigt. 

Græskobbel

Lige nord for Oleskobbel ligger
Græskobbel, der også administre-
res af Naturstyrelsen. Den er ikke
ret stor, men usædvanlig. Det er
nemlig en af de ganske få skove
på Als, som er udlagt til såkaldt
urørt skov. Det vil sige skov, hvor
der i princippet ikke må fældes

træer eller fjernes ved. Træerne i
skoven er meget tykke, de stam-
mer helt tilbage fra 1828.

Det vil sige, at de er 184 år
gamle, hvilket er en høj alder for
bøgetræer og en alder, hvor bøge-
træer i normal forstlig drevet
skov for længst er fældet. Urørt
skov er præget af en stor del dødt
ved.

Træerne ældes, vælter og for-
falder, og herved opstår en stor
biologisk diversitet. Et dødt træ
er til gavn for insekter, svampe
og mikroorganismer, som ned-
bryder det døde ved. Insekterne
er fødegrundlag for fugle, som
igen er en del af en større føde-
kæde. Herved har man hjulpet
naturen i en retning, som kan gi-
ve os en fornemmelse for, hvor-
dan en urskov ville have set ud. 

Alsstien

Alsstien er en ca. 100 km lang af-
mærket vandrerute, der fører
igennem Oleskobbel. Stien går fra
Hardeshøj i nord langs østkysten
af Als til Kegnæs Ende i syd. Ved
at følge stien bliver man ført gen-
nem et væld af naturområder af
forskellige karakter. Oplevelserne
er mange hele året rundt. Langs
med stien er der mulighed for
teltning og overnatning i shel-
ters. 

Når man har udforsket Ole-
skobbel, vil det være oplagt at la-
de Alsstien føre sig ud til spæn-
dende naturområder i det alsiske
landskab. 

Oleskobbel er et naturområde,
der er værd at udforske, hvis
man ønsker at opleve en smuk
dansk kystskov, hvor skønne na-
turoverraskelser venter rundt om
hvert hjørne.

Af Karl Johan Elmsgård, 
skov- og landskabs-
ingeniørstuderende, 
Naturstyrelsen, Sønderjylland. 

KULTURHISTORIE: Olekobbel mellem Fynshav og Mommark er en vidunderlig løvskov – direkte ud til Lillebælt og en fanta-
stisk udsigt. Den rummer også mange kulturhistoriske spor.

Oleskobbel på Als – 
en hemmelig naturperle
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OLESKOBBEL
n Oleskobbel kan findes ved at
køre ad Østkystvejen fra Fyns-
hav i retning mod Mommark. Ca.
halvanden kilometer efter Fyns-
hav drejes til venstre ad vejen
Græskobbel. Efter 150 meter føl-
ges grusvejen til højre ned til
skoven.

Oleskobbel er et spændende naturområde i det alsiske landskab, og det byder på interessante kulturhistoriske spor. Privatfotos

»
Man føler altid en vis re-
spekt, når man står overfor
disse dødens monumenter,
hvor fortidens mennesker
har givet deres kære et sid-
ste hvilested. Det er spor
fra en for længst svunden
tid, men prøv at sætte dig
ind i datidens samfund. 

Fra artiklen


