
12 HADERSLEV-VOJENS-GRAM HAD tirsdag 30. august 2011

Månedens naturperle
Hver måned bringer JydskeVestkysten en artikel fra en dejlig plet, som vil være et oplagt mål
for en vandretur. Denne gang er det Revsø Skov ved Sommersted, der står for tur.

F
or nylig var jeg forbi Som-
mersted. Da jeg var i nær-
heden, tænkte jeg, at Revsø

Skov var et besøg værd. Det for-
trød jeg ikke. 

Ca. ti kilometer nordvest for
Haderslev ved byen Sommersted
ligger Revsø Skov. 

Skoven er meget varieret i sin
fremtoning med dunkle skovveje
og lysåbne småsletter. Den ligger
som en ø midt i det fragmentere-
de landskab.

»Øen« er en skov på to kvadrat-
kilometer, hvor mange traditio-
nelle træarter er benyttet gennem
tiden. 

Skoven indbyder til at gå i af-
stressende tempo og lade sig fa-
scinere af naturens effekter og
begivenheder. 

Den fede skov

Skoven er en typisk dansk løv-
skov med meget bøg og eg. Man
fik dog en overraskelse, da den i
starten af 1990’erne blev udvidet
med nye skovplantninger på
landbrugsarealer mod vest og
øst. 

I vestsiden erfarede man, at
jorden var så utrolig fed og leret,
at der ikke kunne plantes maski-
nelt.

Der skulle to traktorer efter
hinanden til at trække ploven, og
man måtte plante med håndkraft
i den klistrede jord for at få bøge-
og egetræerne til at stå ordentlig
fast. 

De nye skovområder er i dag

vokset godt til og indgår som en
naturlig del af Revsø Skov.

Ædelgran

I skoven kan man også møde den
fine ædelgran. En granart, som
blev indført i 1700-tallet til Dan-
mark. 

Midt i Revsø Skov står et kæm-
pe eksemplar. I diameter er den
over en meter, og den har rundet
de 30 meter i højden, hvilket sva-
rer til cirka tre flagstænger oven
på hinanden. 

Barken er sprækket og kantet,
som den typisk er på ældre ædel-
graner. Når man står overfor så-
dan et skovmonument, er det im-
ponerende at tænke på, at det er
et levende væsen, og at det har
stået her længe før, de fleste af os
blev født.

Har man lyst til at overnatte i
naturen, er der rig mulighed for
det i Revsø Skov. Der er nemlig fri

teltning. Det betyder, at man
uden at spørge om lov må ligge i
telt i skoven.

Men hvorfor i alverden skal
man dog det? 

Unik oplevelse 

Om natten vil man opleve skoven
på en helt unik måde. Mange af
skovens dyr er nataktive, og man
kan være heldig at opleve dem i

deres søgen efter føde. 
At vågne op med naturen er og-

så en unik oplevelse. Hvad enten
man er overnattende for en en-
kelt nat, jæger eller ornitolog, vil
man sige, at det er noget af det,
der er værd at stå tidligt op for. 

Man skal dog være opmærksom
på, at fri teltning indebærer reg-
ler, som skal overholdes. Man må
f.eks. kun overnatte én nat ad
gangen, højst to telte på samme
sted, og teltene må højst være
tre-personers. Ønsker man at be-
nytte bål/grill, må man benytte
de andre overnatningsmulighe-

der på Naturstyrelsen arealer. 
Se mere på www.naturstyrel-

sen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/
FriTeltning/ 

Skrig og trommen

Sortspætten holder også til i Rev-
sø Skov. 

Ved første øjekast ligner den en
krage, da den har samme størrel-
se. Men betragter man den lidt
nøjere, vil man straks se forskel-
len. Den kendes på den sorte fjer-
dragt og den røde punker-nakke-
kam. 

Det mest markante er dog dens

En naturperle, der byder 

Revsø Skov har også en idyllisk skovsø. Privatfoto

Sortspætten holder også til i Rev-
sø Skov. Den kan høres langt væk. 

Foto: Axel Mortensen

»
Om natten vil man opleve
skoven på en helt unik må-
de. Mange af skovens dyr
er nataktive, og man kan
være heldig at opleve dem
i deres søgen efter føde. 
At vågne op med naturen
er også en unik oplevelse. 



tirsdag 30. august 2011 HAD HADERSLEV-VOJENS-GRAM 13

Revsø Skov
Skoven er en typisk dansk løvskov med meget bøg og eg. Midt i skoven står et kæmpe eksemplar af
den fine ædelgran. Sortspætten holder til i skoven, og hvis man er heldig, kan man opleve den røde
glente. Har man lyst til at overnatte i naturen, er der rig mulighed for det i Revsø Skov. 

Af Karl Johan Elmsgård, 
skov- & landskabs-
ingeniørstuderende, 
Naturstyrelsen, 
Sønderjylland 

højlydte kald og trommen, som
kan høres over en kilometer væk.
Man er ikke i tvivl, når man hører
sortspætten. 

Et flot syn

Den røde glente, der er en meget
smuk rovfugl, ser lidt skævt til
sortspætten, mens den fortsætter
sin flugt henover træerne. Hvis
man er heldig, kan man opleve
den i Revsø Skov. 

Rød Glente kendes bl.a. på den
dybt kløftede hale og dens rødli-
ge farve. Den jager smågnavere
og småfugle, men ådsler er den

ikke bleg for at kaste sig i lag
med. 

Tilbage i 1800-tallet var den al-
mindelig i Danmark, men på
grund af beskydning og forgift-
ning forsvandt den som yngle-
fugl i starten af 1900-tallet. Den
er dog siden vendt tilbage og
yngler mange steder i landet
bortset fra Vestjylland. 

Flora

I øjeblikket er floraen i fuld sving
med at vise sine farver frem, og
man kan bl.a. opleve den smukke
primula storblomstret kodriver.

Den forekommer på muldbund
under løvtræer og findes også på
åben eng. 

Storblomstret kodriver er en
oplevelse værd, da den er relativt
sjælden i landet. Den bliver 15
centimeter høj. Blomsterne er
fladkravede, bleggule. De sidder
enkeltvis ud fra urtens bladroset. 

Forslag til gåtur

Revsø Skov er velegnet til en gå-
tur; også selvom man har parke-
ret sin bil i den ene ende. 

Hvis man følger Revsøgårdvej
fra parkeringspladsen i den vest-

lige ende, kan man vælge at gå
ind på Rundevej på højre hånd.
Fortsæt ad vejen og hold til højre,
til du kommer til Kirkestien. Følg
den op til Tredje Linje, hvor du
går mod venstre, dvs. mod nord.
For enden støder du på Revsøvej.
Her kan du vælge at gå til venstre
og passere Anden Linje og Første
Linje, til du kommer til Revsø
Hus. Her ser man nogle af de ly-
såbne småsletter i området. 

Herfra kan du gå til Revsøgård-
vej tilbage til parkeringspladsen i
sydvest. 

Det er en gåtur, der tager ca. 30

minutter alt efter tempo. 
Det anbefales dog at udforske

Revsø Skovs stisystem lidt nær-
mere. Man kan næsten ikke fare
vild, da skoven har en overkom-
melig størrelse, og der er sat
skovvejskilte op. 

Rigtig god fornøjelse med tu-
ren til Revsø Skov. 

på mangfoldige oplevelser

FAKTA n n n

P-PLADSER I
REVSØ SKOV
n Kører man fra Sommersted
mod nord i den østlige ende og
fortsætter ind på Revsøgårdvej
kommer man til Revsø Skovs
sydvestlige hjørne. Her er en par-
keringsplads med plads til syv-
otte biler. 
n Kommer man fra nord, er der
en lignende parkeringsplads ved
Holbækgårdvej. Skovvejene i
Revsø Skov er velegnede for bå-
de gående og cyklister. 
n Der må ikke køres med motor-
køretøjer uden tilladelse fra Na-
turstyrelsen, Sønderjylland. 

Skoven er meget varieret i sin fremtoning med dunkle skovveje og lysåbne småsletter. Privatfoto

Midt i skoven står denne kæmpestore ædelgran – over en meter i diame-
ter og over 30 meter høj. Privatfoto

Storblomstret kodriver er relativ
sjælden. Den blomstrer nu.


