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Mulig Naturnationalpark Stenderupskovene
 

Figur 1. Forslag til mulig Naturnationalpark 
Stenderupskovene på 655 ha.  

Natur 
Det sammenhængende naturområde består af 
Stenderup Nørreskov og Stenderup Midtskov. 
Skovene ligger i det østjyske morænelandskab med 
høje kystskrænter og erosionskløfter ud mod 
Kolding Fjord og Lille Bælt. Området består 
hovedsageligt af løvskov, hvoraf den primære træart 
er bøg, men der er også mindre arealer med 
nåleskov. Der er kun få lysåbne naturarealer. Der 
findes også enkelte 500 år gamle egetræer med 
levested for sjældne arter. Skovene er frodige, og 
skovbunden er domineret af en rig flora af 
morbunds- og muldbundsarter. 
 
De to skove og de tilgrænsende arealer udgør et 
meget vigtigt levested for flere truede arter af padder 
og svampe. Disse arter er derfor højt prioriteret i den 
eksisterende naturforvaltning.  

Det er forventningen, at der med udlægningen af 
urørt skov og evt. naturnationalpark indledende vil 
være et behov for at skabe en større variation af 
levesteder, inkl. naturlige overgange mellem det 
lysåbne og træbevoksningerne. Dette gøres bl.a. ved 
at fælde oversøiske træarter, genskabe naturlig 
hydrologi ved lukning af grøfter, lysstilling af gamle 
træer og veteranisering. 

Af hensyn til sortspætte og hvepsevåge og 
variationen generelt efterlades nogle 
nåletræsbevoksninger i skovene. 

 

Helårsgræsning 
Det foreslåede område er velegnet til helårsgræsning 
med mange muligheder for ly, læ og tørt leje samt 
rent drikkevand til dyrene. 

På grund af den store mængde skov i området og 
med henblik på at skabe og vedligeholde 
skovlandskabet med en dynamisk udvikling mellem 
lysåbne naturtyper, krat og skov, vil helårsgræsning 
med browsere som f.eks. kronvildt være en 
mulighed.  

  

Områdets historie 

Stenderupskovene er gamle skove. Skovene står på fed lerjord 
og gemmer på mange kulturhistoriske værdier. 
 
Beskrivelse af området 

Området er karakteriseret ved løvskov på muldbund, herunder 
store partier med bøgehøjskov på over 100 år, samt en del eg 
og lidt nåletræ. Området præges i øvrigt af kyststrækningen, 
udsigten ved Løverodde, den gennemgående kalkbundsflora 
og de mange sjældne arter. 

 Nuværende anvendelse i ha 

Løvskov 562 

Nåleskov 53 

Lysåben natur 33 

Våde naturtyper 7 

Total 655 

Hegnslængde 15 km 

 

Særlige arter 

Løvfrø, spæd kløver, sortspætte og svampene rosa 
pastelporesvamp, frugt-kalkskind, Tomentella umbrinospora.  
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Infrastruktur 
Inden for området findes to private veje, hvor 
færdsel i bil er tilladt; den asfalterede Løveroddevej 
i Nørreskoven ud mod restauranten ved Løverodde 
og en grusvej i Midtskoven ud mod Stenderup 
Strand. Der vil være behov for 8 færiste ved 
indgange til hegnet. 

Naturlig hydrologi 
I dag findes et større antal grøftesystemer i skovene. 
Mange af dem er langsomt ved at stoppe til. For at 
fremme biodiversiteten skal flere af grøfterne 
lukkes. Ved at genskabe en naturlig hydrologi i 
området, øges diversiteten, strukturen og 
dynamikken i skoven. 
 
Friluftsliv 
Stenderup Nørreskov og Midtskov tiltrækker mange 
besøgende. I skovene findes tre vandreruter, 
skovturs- og bålpladser, teltpladser, toiletfaciliteter, 
bålhytte med sheltere og en overnatningsplads ved 
kysten, som er attraktiv for kajakroere. De to skove 
er udlagt som fri teltningsskove og indgår også i 
Naturpark Lillebælt.  
Ved Løverodde Strand findes en restaurant og et 
meget besøgt område med parkeringsplads, 
bademuligheder m.v. Der vil fortsat være fri og 
uhindret adgang til Løverodde og kysten generelt. 

Den nationale cykelrute N5 Østkystruten går 
gennem området. 

I nær tilknytning til den mulige naturnationalpark 
findes der statsejede arealer ved Stenderup 
Sønderskov, hvor udførsel af friluftsaktiviteter samt 
udbygning af friluftsfaciliteter også kan finde sted. 

Arrondering og ejendomsstruktur 
Det forslåede område omkranser to private 
ejendomme på ca. 30 ha.  

Særlige forhold 
I Stenderup Midtskov findes landets to mest 
produktive frøkilder af stilkeg og bøg, der gennem 
de seneste 20 år har tegnet sig for en væsentlig del af 
den samlede danske høst. 

Eksisterende beskyttelse 
Hele området er et beskyttet Natura 2000-område 
(nr. 112) i form af habitatområde Lillebælt (nr. 96). I 
forbindelse med projektbeskrivelse og udarbejdelse 
af forvaltningsplan skal der ses nærmere på 
forholdet til Natura 2000 målene. 
Få arealer i området er beskyttet jf. 
naturbeskyttelsesloven §3, og selve kysten er 
omfattet af strandbeskyttelseslinjen, jf. § 15 i 
naturbeskyttelsesloven. 
 

Kulturarv 
Området er generelt meget rigt på fredede 
fortidsminder. Både Stenderup Nørreskov og 
Midtskov rummer mange og forskellige 
fortidsminder som gravhøje, stendysser, voldsteder 
samt større arealer med meget velbevarede 
højryggede agre.  
Inde i området samt ved skovgrænsen findes mange 
beskyttede jord- og stendiger. De mange kulturspor 
forudsætter løbende monitering for at sikre, at diger 
og fortidsminder ikke beskadiges af græssende dyr.  

 

 

 


	Natur
	Helårsgræsning
	Infrastruktur
	Naturlig hydrologi
	Arrondering og ejendomsstruktur
	Særlige forhold
	Eksisterende beskyttelse

