Mulig Naturnationalpark Draved Skov og
Kongens Mose
Områdets historie
Draved Skov er kendt for sin høje artsdiversitet og anses for at
være noget af det nærmeste man kommer urskov i Danmark. I
forbindelse med genforeningen i 1920 blev de enestående
rester af gammel naturskov bemærket, og enkelte områder
blev lagt uden for almindelig drift. I 1948 blev de første 10 ha
lagt urørt. I 1963 blev yderligere 20 ha gammel skov fredet
sammen med den skovbevoksede Gråbjerg Mose på i alt ca.
50 ha. Med naturskovsstrategien fra 1994 blev alle
nåleskovsbeplantningerne, som udgjorde ca. 30 % af skoven,
afviklet til fordel for selvsået løvskov. Fra og med år 2000 er
hele Draved Skov lagt urørt.
Figur 1. Forslag til mulig Naturnationalpark Draved
Skov og Kongens Mose på 564 ha.

Natur

Draved Skov og Kongens Mose er en del af et
sammenhængende naturområde på i alt omkring
800 ha beliggende syd for Løgumkloster i Tønder
Kommune. Staten ejer i alt 564 ha vist på kortet,
og den øvrige del er privatejet.
Draved Skov er en gammel løvtræsdomineret
skov med vigtige forekomster af skovbevokset
tørvemose, ege-blandskov samt elle- og askeskov.
Partier med bævreasp, rødel og meget gamle
kristtorn forekommer spredt i skoven. Småbladet
lind har i Draved Skov en af sine største danske
forekomster. Pollendiagrammer viser, at linden
stedvis har været dominerende i skoven gennem
flere tusinde år. Undersøgelser har vist, at skoven
aldrig har været opdyrket og derfor er ægte
naturskov. På grund af den urskovsagtige tilstand
med meget gamle træer og store mængder dødt
ved er Draved Skov meget artsrig i dansk
målestok. Der er registreret 109 forskellige
ynglefuglearter og et utal af sjældne og sårbare
svampe, laver, insekter og blomsterplanter.
Kongens Mose er en af Danmarks største
højmoser, som særligt i den nordlige del har været
udnyttet til tørvegravning og opdyrkning.
Området er i dag en mosaik af nedbrudte
højmoseflader, aktiv højmose, hængesæk,
skovbevoksede tørvemoser og brunvandede søer.
Der er registreret 12 forskellige arter tørvemosser
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Kongens Mose har været udnyttet på forskellig vis gennem
mere end 300 år. Fra sidst i 1700-tallet og frem til omkring
1930 har der været indvundet tørv til brændsel. Under 1.
Verdenskrig blev et 8 ha stort område i den centrale del af
mosen forsøgt opdyrket af russiske krigsfanger. I 1955
indledte Pindstrup Mosebrug A/S en omfattende afvanding og
kultivering. Indvindingsretten gjaldt for en 50-årig periode fra
1955-2005 og omfattede i alt 212 ha. I 1991 blev hele mosen
fredet, hvorefter indvindingsretten blev reduceret til 39 ha i
den nordlige del af mosen, kaldet Tyvekrogsmosen.

Beskrivelse af området
Draved Skov er det største sammenhængende areal med urørt
skov i Danmark. Kongens Mose som delvist omkranser
Draved er blandt de store områder med aktiv højmose i
Danmark.
Nuværende anvendelse i ha
Løvskov

269

Nåleskov

0

Lysåben natur

295

Våde naturtyper

Se afsnittet ”Natur”

Total

564

Hegnslængde

15 km

Særlige arter
Alle danske spættearter herunder mellemflagspætte yngler i
Draved. Tinksmed er en fåtallig ynglefugl i Kongens Mose.
Stylteløber er registreret som ynglefugl i 2012. Herudover er
der siden 2010 registreret flere truede og sårbare rødliste arter
bl.a. grøngul skærmhat, krumskællet trævlhat, lyngløber og
brillevandkalv

i mosen, hvilket er på niveau med de bedst
bevarede højmoser i Danmark. I både Draved
Skov og Kongens Mose er vand dominerende, og
de våde naturtyper findes overalt - både i skoven
og i mosen.

Helårsgræsning

Naturstyrelsen skønner, at der findes en
efterårsbestand på mellem 150 og 200 fritstående
stykker kronvildt i området. Helårsgræsning vil
være muligt i parken, men da naturen i området er
unik, skal der ses nærmere på den lysåbne natur
og helårsgræsningens mulige effekt.

Friluftsliv

Draved Skov og Kongens Mose besøges af mange
personer med særlig interesse for natur.
I Naturstyrelsens nuværende driftsplan er hele
området udlagt til stillezone for på den måde at
understøtte skovens formål som urørt skov uden
større faciliteter. Vedligeholdelsen af stier og veje
i skoven er indstillet ifm genopretningen af den
naturlige hydrologi. De stier, der allerede findes,
opretholdes ved publikums brug af dem. Væltede
træer, som måtte spærre for færdslen, blive skåret
op, så stien igen er mulig at færdes på.
En stor parkeringsplads midt i skoven er den
naturlige indgang til Draved. På pladsen er der
borde/bænke samt informationstavler. Der er
etableret et fugletårn ved Kongens Mose og en
udsigtsplatform ved Tyvekrogsmosen.
Den centrale del af Kongens Mose er som følge af
fredningen lukket for offentlighedens adgang i
perioden fra d. 1. marts til d. 30. juni.
I nær tilknytning til den mulige naturnationalpark
findes der ikke andre statsejede arealer, hvor
udførsel af friluftsaktiviteter og udbygning af
friluftsfaciliteter kan finde sted.

Arrondering og
ejendomsstruktur

Centralt i området findes 3 private
beboelsesejendomme, men derudover er området
velafgrænset. Hele området gennemskæres af
mindre offentlige veje, fx Dravedvej.
Mod sydvest grænser området op til ca. 200 ha
private mosearealer og lavtliggende
landbrugsarealer som er en del af det samlede
Natura 2000-område. De private arealer er
omfattet af et igangværende LIFE højmoseprojekt,
som gennemføres af Tønder Kommune.

Naturlig hydrologi

I Draved Skov er der så godt som fuldstændig
naturlig hydrologi. Alle grøfter og dræn er lukket i
skoven. Vandafledningen i området begrænser sig
til omfangsdræn ved de private ejendomme,
vejgrøfter på begge sider af Dravedvej samt
Draved Mosekærgrøft, der er et offentligt
vandløb.

Infrastruktur

Der er fire offentlige veje i området, hvoraf
Dravedvej, der gennemskærer Draved Skov, er
den største og mest trafikerede.

Kulturarv

Der er ingen væsentlige fortidsminder i området

Eksisterende beskyttelse

Draved Skov og Kongens Mose er fredet i hhv.
1963 og 1991 med det formål at sikre områdets
geologiske og biologiske interesser samt områdets
forskningsmæssige værdi inden for pollenanalyse
og kvartær vegetationshistorie. Hele området er
udpeget som Natura 2000-område N99 med der til
hørende udpegningsgrundlag for både habitat- og
fuglebeskyttelsesområde.
I forbindelse med projektbeskrivelse og
udarbejdelse af forvaltningsplan skal der ses
nærmere på forholdet til Natura 2000 målene.
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