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I Karholm Skov er der også tænkt på hundene
Ved Nordborg ligger den lille Karholm Skov der består af
200-årig eg og bøg og med to mindre søer i den østlige
ende. Her må hunden løbe frit, dog skal hundeejeren have
fuld kontrol over den.
I den vestlige del gennemskæres skoven af et jernbanespor
fra den gamle alsiske Kleinbahn som kørte fra 1887 til
1933. En borgergruppe arbejder for at lade ’E Kleinbahn’
genopstå på ruten fra Nordborg til Elsmark ved Danfoss.

Skovene på Als

Skoven er et kendt geocaching-sted. Det er skattejagt for
hele familien hvor du bruger GPS til at finde skatten.

Fra hertugelig lystskov til pragtfuldt naturområde

Naturnet Als

Augustenborg Skov ligger vest for det storslåede hertugslot
Augustenborg Slot, og i parken ligger Danmarks største
skulpturpark Augustina Skulpturpark og Kunstcenter.
Skoven og parken er anlagt som barokhave og blev i
hertugtiden plejet som lystskov. I dag er det gradvist gået
over til naturnær drift hvor gamle træer bevares og dødt
ved efterlades i skovbunden. Det giver gode betingelser for
hulrugende fugle. I dag er skoven udpeget som EU-habitatområde pga. forskellige skovtyper.
I skoven kan du blandt andet se tre gravhøje,to skålsten og
de smukke alléer. I parken vokser det prægtige mammuttræ der kan blive 3000 år gammelt.

Sønderskoven

Blommeskobbel tilbyder en pragtfuld vandretur
Blommeskobbelskov ligger ud til Lillebælt cirka 4 km
sydøst for Fynshav. Især om foråret er det herligt at gå en
tur i skoven, og på en time når du rundt. Der er mange
høje, slanke træer, og de hvide og gule anemoner blomstrer
flittigt. Den lille skov byder på vinbjergsnegle, sangfugle,
ravne der ruger i træerne, og koncentrationen af lang- og
runddysser er meget høj.

Dyrehaven på Als
Midt på Als ligger en spændende skov som i 1700-tallet
var dyrehave med udsat dåvildt for herregården Rumohrsgård. I haven støder du på fortidsminder, fx en af Danmarks bedst bevarede skålsten, og vandkarsen blomstrer i
Karsesøen i forsommeren.
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Nørreskoven - Fortidsminder og natur
Langs kysten mod Lillebælt ligger den statsejede Nørreskov som er en af Danmarks længste kystskove på næsten
9 km - smuk med sine usædvanligt høje bøgetræer og
anemonetæppet om foråret. Du kan året rundt få skønne
ture i skoven til fods, på cykel, til hest og i bil og støde på
interessante fortidsminder, fx stendysser, slotsruiner og
mindesten fra 2. verdenskrig.
Nørreskoven er værd at udforske. På en lun majaften giver
løvfrøen en overdådig ’grøn koncert’, og du kan møde flokke
af dådyr og kronhjorte.
Området Lilleskov og Troldsmose er EU-Habitatområde,
dvs. Danmark er særligt forpligtet til at beskytte naturen.

Sønderskoven - Byens skov
Sønderskoven er Sønderborgernes skov på 400 hektar. Den
ligger øst for Sønderborg og går helt op til byen.
Du kan køre i bil på smukke skovveje, og bybussen går
lige til døren. Der er en mangfoldighed af veje, vandre- og
ridestier, fx følger Gendarmstien kysten fra Padborg til
Sydals. I skoven finder du shelterpladser, badestrande,
hestebadeplads, fugletårn og madpakkehus og meget mere.
Ved Cathrinelund mod nord ligger en fantastisk skovlegeplads hvor kun fantasien sætter grænser.
Egetofte Naturskole ligger ved smukke enge, og skolens
spændende bygninger danner rammen om en skovbørnehave og for arrangementer for skovinteresserede i alle aldre.

Stævningsskovene på Als
Stævningsskove er en driftsform hvor løvtræer danner nye
skud fra stød eller rod når de bliver hugget ned (stævnet)

af mennesker. Det giver en meget lysåben lavskov med en
frodig bundvegetation.
Ved Stevning Nor ligger Stevning Skov og Dyndved Skov
adskilt af ’Lillenor’. De er begge karakteristiske stævningsskove der skyder op fra ’trunterne’, dvs. fra de afhuggede
stubbe, og de har en usædvanlig rig flora. I begge skove er
træerne blevet skovet ved stævning i flere århundrede. Disse
to skove er privatejede, men du kan vandre på offentlig vej.
En anden spændende privatejet stævningsskov er Brandsbøl Skov som byder på fortidsminder, en rig flora og et
spændende fugleliv.
I hertugdømmerne havde bønderne ret til hugst i underskoven, mens hertugen havde ret til de højstammede træer.

I 1729 blev de store gårde og godser overtaget af Kong
Frederik IV som senere i 1772 udstykkede store områder
i parceller. Skovparcellerne blev købt af private som fortsatte med at stævne skoven. Fra 1784 gjaldt i hertugdømmerne en streng skovforordning som forbød at rydde bondeskovene. Det har givet de sønderjyske stævningsskove en
helt særlig stilling i dansk skovhistorie. På samme tid blev
skov nedlagt og opdyrket mange andre steder i kongeriget.
I dag er naturtypen stævningsskov og hele dens underskov
højt skattet fordi den med sin lysåbne lavskov giver helt
særlige livsbetingelser for mange planter og dyr.

Sådan har det ikke altid været! Den kan vi læse i Christian
Vaupells bog ’De Danske Skove’ fra 1920:
”Det var først i årene mellem 1840 og 1850 at vandafledningen lidt efter lidt blev forbedret, og både på markerne
og i skovene fik denne forandring en ganske påfaldende
indflydelse. Enge blev opdyrkede, hængesække blev fast
jordbund, og oversvømmelser ophørte. I skovene blev de
store ellemoser med deres trunter tørlagt, og deres ejendommelige og elendige vegetation gik til grunde …”
Stævningsskoven Tandsholm lidt nordøst for Tandslet er også
et besøg værd. Her fornemmer du tydeligt hvordan skovlodderne er opdelt på parceller med spredte marker imellem.
Skovene er rester af de store skovarealer fra vikingetiden, og
mange stednavne refererer til skovrydningen som skete ved
afbrænding, fx Tandsryd, Tandsskov og Tandslet.
Ved skovbørnehaven på Skovgyden 2a kan du parkere,
og herfra leder et ’Spor i Landskabet’ dig ad en 4 km
lang rute forbi interessante historiske lokaliteter. Nord for
parkeringspladsen kan børn og voksne udfordre sig på en
spændende skovlegeplads af naturmaterialer.

