
  

Rise, Søst & Langbjerg Skove  

Det udpegede skovområde 

udgør hele Rise Skov, Søst 

Skov & Langbjerg Skov. 

Skovområdet afgrænses af 

motorvej mod vest, 

Aabenraa Sygehus mod 

nordøst og Aabenraa by 

mod øst og sydøst.   

 

Rise Skov og Søst Skov har 

været i statseje siden 

slutningen af 1700-tallet. 

Skovene er stærkt kuperede og 

består af en frodig løvskov, 

stedvis med gamle træer som 

er over 100 år gamle.  

 

Der er flere kilder i skovene 

herunder Pølsekilde, Ulvekilde og 

Vestersø Kilde. Vestersø er en 

opstemmet sø fra 1970´erne, der får 

sit vand fra kilden af samme navn. 

Slotsmølleåen slynger sig gennem 

Rise enge.  

 

Det kuperede areal med mange 

lavninger, skaber stor variation i 

skovene og sikrer potentiale til at 

skabe yderligere levesteder bl.a. ved 

genskabelse af naturlig hydrologi. 

Særlige levesteder – 

biodiversitet 

Skovene har vekslende natur mellem 

sø, lysåbne naturarealer og 

skovbevoksninger som giver lange 

indre skovbryn. Skovene er diverse 

med særlig værdifuld skov, herunder 

habitatnaturtyper som; bøg på muld, 

ege-blandskov, samt elle- og 

askeskov. I skovene findes mindre 

partier af nåletræer.  
 

Særlig Rise Skov indeholder lysåbne 

arealer som er med til at forhøje 

biodiversiteten i skovene.   

 

Skovene indeholder flere relativt 

sjældne arter som stor grenlav, 

elfenbens-padderok, uldhåret 

ranunkel, småbladet milturt, nordlig 

lund-fladstjerne, tandrod og hvid 

hestehov. Enkelte steder 

forekommer hulrodet lærkespore 

og gul anemone. Grøn 

mosaikguldsmed, duehale, broget 

urtesvirreflue og brun 

bjørnesvirreflue er ligeledes 

observeret i skovene.  

 

Stor vandsalamander og 

bjergsalamander findes også i de 

rene vandhuller i skovene.  
 

 

 

224 ha 

ny vild natur 
 

Dermed bliver der 238 ha urørt skov 

i Rise, Søst & Langbjerg Skov 

Foto: Naturstyrelsen 

 



Andre forhold 
Det udpegede skovområde ligger 

mellem Rødekro og Aabenraa og er 

derfor meget besøgt. Skovene 

indeholder forskellige aktiviteter og 

særværdigheder som en hjerterute 

og bålplads i Rise Skov og der er 

rejst en mindesten efter flystyrt under 

anden verdenskrig i Søst skov. 

 

Den gamle togbane mellem 

Aabenraa og Rødekro adskiller Søst 

og Rise skov.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjældne arter 

Området er levested for en række arter, herunder sjældne og truede arter, som 

er knyttet til gammel løvskov.  

 

Udvalgte særlige arter 
 

Dansk navn Levested 

Butsnudet frø Søer og vandhuller med en lavvandet bredzone 

Cinnober-slørhat  Nåletræer på mager, sandet bund, men af og til med 
birk eller bøg 

Gul-skælrørhat Egetræer på kalkholdig jordbund 

Jordbær-potentil Fugtig, næringsrig ler- eller sandbund 

Naturskovs-
huesvamp 

Dødt ved i skovbunden  

Odder  Næringsrige vandløb eller søer med tæt bevoksning 
langs bredderne 

Skovmår  Træer med hulheder 

Stor kornsmælder Lysåben løvskov 

Svovlgul Anemone Muldjord i skove  

 



Kort over urørt skov i Rise, Søst & Langbjerg Skovene 
På kortet nedenfor er udpegning af urørt løvskov indtegnet med blå streg, mens orange områder er tidligere udpegning fra 

2018. De lyserøde områder viser arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende beskyttelse, og som ikke er talt med i 

opgørelsen af nye udpegninger. 

 


