
Området gennemskæres af mange grøfter, der dels af-
vander udenfor liggende marker, og dels selve skov-
området. Disse grøfter har været meget vandførende. 
Denne mulighed for let tilgængeligt vand, samt tilste-
deværelsen af små flade arealer, med let muldblandet 
jord, har skabt gode betingelser for at oprette små 
“flyvende” planteskoler. Een i den centrale del af 
Svinholm og én nordøst for skovløberstedet 
“Kelstruphus”. 

Kelstruphus 
 
Disse små planteskoler har bidraget med planter til 
genkultivering af skoven i området.  
Efter tørveproduktionens ophør i slutningen af 40’er-
ne blev mange af skovengene udpeget til tilplantning 
og samtidig blev det besluttet at gøre en ekstra indsats 
på forsømte kulturarealer samt ikke tilplantede storm-
faldsarealer. 
Det kunne de små planteskoler ikke klare, hvorfor der 
blev derfor oprettet en “stor” central planteskole på en 
del af tjenestejorden til Kelstrupgård. Denne plante-
skole har eksisteret frem til 1992, hvorefter realet i 
1993 blev plantet til med juletræer. 
 
Emeis-kulturerne: 
I områderne Sønderrikke og Nørre Korfsmark ses 
endnu rester af skovrejsningen i perioden 1880 - 
1884. Det var kulturmodeller udtænkt af den tyske 
forstmeister Emeis, som gik ud på rækkevis blanding 
af 4 træarter: Bøg, eg, ædelgran og rødgran eller 
skovfyr. På de gode morænejorder valgtes rødgranen 
og på de lidt mere sandede valgtes skovfyrren. 

 
Bevoksningerne stod stort set urørte frem til 1920, hvor-
efter blev der udført normale udhugninger frem til kri-
gen. Under krigen blev visse bevoksninger udsat for 
pligthugster, og andre blev afviklet i ung alder for at 
skaffe afstivningsmaterialer til minegange og pansergra-
ve. Bevoksningerne i de to områder “overlevede” imid-
lertid disse hugster. 
 
I begyndelsen af 50’erne begyndte Tyskland at rejse sig 
efter krigen, blandt andet med store havneanlæg i Ham-
borg. Hertil skulle der bruges mange piloteringspæle og 
det medførte, at der kom gode priser på flotte, rette 
stammer af rødgran og ædelgran. Det betød hugst og 
salg af disse to træarter, der herved stort set forsvandt ud 
af bevoksningerne. 
 
Tilbage var nogle rimelig pæne ege, der, med deres hur-
tige ungdomsvækst, havde kunnet klare sig mellem rød-
gran og ædelgran, samt nogle mindre pæne bøge, der 
havde stået som overvokset undervækst i bevoksninger-
ne. Kun enkelte fyr, rødgraner og ædelgraner stå tilbage. 
Det er disse rester, af de oprindelige bevoksninger, der i 
nogle år stadig vil kunne ses i området. 
 
Stok og Stokkebroen: 
Mellem den tidligere planteskoles bygning og plantagens 
nordskel følger stien den gamle vej mellem Holbøl og 
Hønsnap. Inden Gejlå's regulering har området her været 
så lavt og fugtigt, at man kun kunne færdes til fods, ville 
man køre, skulle man ind forbi Kelstrupgård. Området 
som stien gennemløb var i perioder så fugtigt, at man 
måtte færdes på trædesten, markeret med stokke, "en 
stokkebro". For at lede det værste vand væk fra stien, har 
man formodentlig gravet en rende, "Stokvandløbet". Et 
areal vest herfor er benævnt "Stok". 
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Områdets beliggenhed: 
Området ligger i trekantområdet mellem Holbøl, 
Hønsnap og Kelstrupskov By. Der er placeret P-
pladser langs de offentlige veje: Mosevej, Hønsnapvej 
og Byglængvej, sidstnævnte løber igennem den østlige 
del af plantagen. 
 
Gejlå gennemløber området. Den har sit udspring ved 
Tørsbøl og løber ned lige øst for Rode Skov og - Mose 
ind i den nordøstlige del af Kelstrup Plantage. Herfra 
løber den stort set diagonalt gennem plantagen mod 
sydvest. Gejlå har sit udløb i Nordsøen gennem Vidå-
systemet. Vandskellet til Flensborg Fjord følger næ-
sten hovedvej 8. 
 
Området er oprindelig en del af jordtilliggendet til 
landsbyen Kelstrup,som senere blev til en ladegård 
under Søgård. Ladegården blev kaldt  “Kelstrupgård”. 
De fleste arealer, der hørte til ladegården, fik beteg-
nelser efter deres anvendelse eller kendetegn. Dette 
gælder f.eks for området i den østlige del af Kelstrup 
Plantage. Nye navne og betegnelser er dog kommet til 
efter tilplantningerne i årene 1881 - 1884. I denne fol-
der vil lokaliteterne Søndermose, Svinholm, Emeis-
bevoksningerne og Stok blive beskrevet. 
 
Geologi: 
Undergrunden består mod nord af et massivt lerlag, 
der har forsinket nedbørens nedsivning, hvorved er 
der opstået højmoser i området. Den ene af dem er 
Søndermose, en anden er Rode Mose. Syd og vest for 
disse moseområder hæver terrænet sig, og domineres 
af grusmoræneforekomster. 
 
Plante- og dyreliv: 
I skoven findes normale skovtræarter som  rødgran, 
sitkagran, eg og ask. I moseområderne dominerer 
birk, pil og røn, men også eg og rødgran er at finde.  
Af urter er der forskellige lyngarter, bregner og græs-
ser. I resterne af de tidligere tørveskær finder man 
desuden tagrør og tørvemosser. 
 
Der findes mange rovfugle i området - rørhøgen, due-
høgen, musvågen, tårnfalken er de dominerende. Ug-

lerne er også godt repræsenteret, der kan ses både natug-
le, skovhornugle og stor hornugle. Der kan herudover 
ses ravne, ænder og skovsnepper. Der er på engene lige 
nord for engene set mindre flokke af traner. De gamle 
bevoksninger af ædelgran, skovfyr og bøg udgør gode  
ynglesteder for flere af de sjældnere huleboende fugle. 
 
Af dyr ses rådyr, hare, ræv, grævling, mår og mink. Af 
krybdyr ses snog, hugorm, stålorm, stor- og lille vandsa-
lamander samt firben. 

 
Søndermose: 
Mosen er kun en beskeden del af det moseområde, der 
har eksisteret før Gejlå’s regulering. Den største regule-
ring af Gejlå fandt sted i årene efter 1915 og den seneste 
regulering var i 50'erne. Disse reguleringer har mulig-
gjort udnyttelsen af højmoseområdets tørveforekomster, 
samt muliggjort færdsel og yderligere afvanding af om-
rådet. I en årrække har udnyttelsen af tørveforkomsterne 
dog været en meget væsentlig del af lokalområdets ind-
tjeningsmulighed; især i krigsårene. 
 
Søndermoses samlede areal er på cirka 50 hektar, hvoraf 
Gråsten skovdistrikt kun ejer cirka 12 hektar. Skellet 
mod nord er markeret med en gravet rende (grøft) samt 
gamle skelsten. Der er tre i alt langs hele Kelstrup Plan-
tages nordskel ud mod den private del af mosen. I selve 
skellet i Søndermose står to sten. Een ud mod Hønsnap-
vej og én ud mod Jahnsensvej. 

 
Skelstenene er på sydsi-
den mærket med en ud-
hugget krone, bogsta-
verne “C A”, årstallet 
1841, samt numrene fra 
1 til 3. “C A” står for 
h e r t u g  C h r i s t i a n 
August, der i 1841 ejede 
Kelstrupgård. På nord-
siden, ud mod Holbøl 
ejerlav er indhugget 
bogstaverne “Hol”. 
 
Gråsten skovdistrikts 
del af Søndermose hen-
ligger i dag som “urørt 
skov”. Det er reelt ikke “skov”, men en tilgroningsmose 
opstået efter tørvegravningen i krigsårene. At det er 
“urørt skov” betyder, at al skovbrugsmæssig udnyttelse 
af arealet er ophørt og bevoksningen på arealet får såle-
des lov til at passe sig selv. Det vil sige, at væltede træ-
er bliver liggende til naturlig henfald til gavn for in-
sekt- og dyrelivet. Ligeledes får alle træer, der er i 
stand til at bringe deres frø ind i mosen, lov til at så sig. 
De eneste indgreb fra skovdistriktet vil bestå i at holde 
veje og stier åbne for publikums færdsel. Det kan bety-
de, at træer, der er til fare for almindelig færdsel, vil 
blive fældet ind på arealet. Søndermosen afgrænses 
mod syd af skovvejen “Søndermosevej”. 
 
I mosens sydlige del kan man færdes på Søndermose-
vej, og i nordkanten af den urørte skov kan Hertugstien 
benyttes. Herudover er der to stier på tværs af arealet. 
 
 
Svinholm: 
Stednavnet sigter formodentlig til arealets tidlige an-
vendelse; nemlig til opfedning af svin på olden. Det be-
tinger tillige at arealet har været bevokset med eg og/
eller bøg. Svinene har, sammen med brændselshugster, 
formodentlig gjort det af med skoven.  
 
 


