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Søgård Skov
Søgård Skov ligger mellem
Aabenraa og Kruså. Skoven
grænser mod øst delvist op til
Søgård Sø og deles i en nordlig og
sydlig del af Tinglev-Sønderborg
jernbanen.

skov (§ 25 skov) på baggrund af bl.a. bøge- og
egedomineret skov med mindst 10 store træer
eller veterantræer pr. hektar.

Det udpegede skovområde ligger i
Sønderjylland, omgivet af sø, åbent land og
mindre byer. Skoven ligger på en nordsydgående randmoræne i et kuperet terræn.
Skoven er yderst varieret med en blanding af
flere forskellige træarter. De
dominerende arter er eg, bøg og
rødgran med indslag af bl.a. birk, ær,
sitkagran og douglasgran. I skoven
findes desuden flere mindre søer og
moser.

Skoven rummer et rigt dyre- og fugleliv med
bl.a. ynglende sortspætte og ravn. Den sjældne
fiskeørn ses jævnligt over Søgård Sø eller på
sin ædeplads i skoven. Det formodes desuden,
at der lever hasselmus i skoven.

Særlige levesteder biodiversitet
Søgård er en gammel skov, som indtil
1725 var ejet af Grevskabet Søgård,
som var Slesvigs største gods.
Skoven har senere været genstand for flere
handler, indtil den danske stat overtog godset
først i 1930´erne.

Skovens søer og moser rummer en rig flora og i
Mørksø Mose findes bl.a. arterne soldug og
kæruld samt flere forskellige spagnummosser.

skraveringer viser arealer, der
allerede er omfattet af en
eksisterende beskyttelse, og
som ikke er talt med i
opgørelsen af nye udpegninger.

Andre forhold
Søgård Skov benyttes i høj grad
af lokale fra de omkringliggende
byer. I skoven er der en
afmærket vandrerute, en
hjertesti, bålpladser samt en
lejrplads med shelters.
Der vil fortsat være
adgang til de udpegede
skove i
overensstemmelse med
adgangsreglerne. Der
vil i de udpegede skove
være nye muligheder
for friluftslivet i forhold
i
til eksempelvis
naturformidling, turisme
og unikke
naturoplevelser. Det må
dog også forventes, at skovene
kan blive mere ufarbare med
flere væltede træer og mere
stående vand.

152 ha
mere vild natur
152 ha skov udpeges til ny urørt løvskov
Søgård Skov

Skoven rummer flere arealer med ældre ege- og
bøgetræer. Flere af disse arealer er da også
kortlagt som naturmæssig særligt værdifuld

For at tilgodese områdets gamle træer og de
arter der er knyttet hertil, udpeges hele Søgård
Skov til urørt skov.
På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt
skov indtegnet med blå streg. De grønne

Sjældne arter
I Søgård Skov findes den sjældne og truede art, lille træsvirreflue, som har dødt ved i gammel løvskov som levested.
Udvalgte særligt truede arter
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Kort over ny urørt løvskov i Søgård Skov

