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Signaturforklaring

Søgård Skov er på 153 hektar og meget 
varieret med løv- og nåletræsområder
samt søer og mosearealer. Skoven er 
delt i en nordlig og sydlig del af Tinglev-
Sønderborg jernbanen, som kun kan 
passeres ad broen ved Lundtoftvej. Der 
er fire P-pladser tilknyttet skoven - to ved 
Søgård Hovvej og to ved Lundtoftvej.

Plante- og dyrelivet i skoven
De forskellige moser byder på en spæn-
dende flora, bl.a. er der i Mørksø Mose 
soldug, kæruld og fem forskellige spag-
nummosser. Sortspætten yngler i skoven, 
og den sjældne fiskeørn ses af og til. Ud-
over bl.a. ræv, rådyr, hare, egern og græv-
ling, er den sjældne syvsover hasselmu-
sen observeret i skoven.

Ophold i skoven
I skovens sydlige del er der en afmærket 
vandrerute på 3 km. Ruten har enkelte 
steder blød bund, og er ikke egnet for 
kørestolsbrugere og barnevogne. I den
nordlige del af skoven har Hjerteforenin-
gens lokalkomité i Aabenraa etableret en 
hjertesti med start fra Søgård Friskoles 
sportsplads. Ved den ene P-plads på 
Søgård Hovvej ligger der en bålplads, og 

nord for jernbanen inde i skoven ligger er 
der en lejrplads med shelters. Lejrpladsen 
skal reserveres over Naturstyrelsen: 
booking.naturstyrelsen.dk. Der er desuden 
fri teltning i skoven, dvs. man må overnatte 
overalt bortset fra i indhegninger og på for-
tidsminder. Læs nærmere om reglerne på 
www.naturstyrelsen.dk.

1.  Tingbjerg - store sten der vidner om,
 at Lundtoft Herred efter sigende har
 haft deres tingsted her.

2. Stort ræve- og grævlingekompleks.

3. Rævegravmosen - tidligere tørve-
 mose med synlige tegn på tørve-
 gravning.

4. Jonaspold - et højdedrag, der har
 navn efter den sidste, der blev 
 hængt i Lundtoft Herred.

5. Jernslaggebunker fra tidligere 
 tiders jernudvinding.

6. Gl. sprængstofdepot fra omkring   
 1900-tallet.

Velkommen 
til Søgård Skov

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.nst.dk


