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Natura 2000 område nr. 96 Bolderslev Skov og Uge Skov 

Områdebeskrivelse 

De statsejede skove Bolderslev Skov og Uge Skov ligger sydvest for Aabenraa. Området 
er en del af et oprindeligt løvskovsområde, og har særlig værdi på grund af sit 
urskovsagtige præg med forekomster af lind i blandskov.  

Områdets størrelse og de urskovsagtige partier gør Bolderslev og Uge Skov meget 
værdifulde. I området findes en række enge, som afgræsses ekstensivt, og større lysåbne 
arealer, som er overladt til naturlig tilgroning (urørt skov).  

Der er gennemført en fredning af området med det formål at bevare skoven som urørt 
skov, hvor et naturligt dyre- og planteliv kan udvikle sig på naturens præmisser. Med 
udgangspunkt fredningskendelsen er der gennemført flere plejetiltag i området. 

Vigtigste naturværdier 

Området er udpeget for kalkrige og næringsrige søer, en række forskellige skovtyper samt 
stor vandsalamander. Desuden er området et af de få danske levesteder for 
bjergsalamander. 

Der er registreret flere, for Danmark sjældne, plantearter som fx sort pil og engblomme. 
Der findes også flere orkidéarter i skoven. 
 
Trusler mod områdets naturværdier 

Næringsstofbelastning med kvælstof fra luften overskrider øverste tålegrænse for alle 
skovnaturtyper i området. Småsøer og vandhuller i randen af området er ligeledes truet af 
udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsjord. 

Tilgroning og overskygning af ynglevandhuller vurderes at være en trussel mod stor 
vandsalamanders ynglebiotoper i området, men fredningen i området foreskriver naturlig 
succession og pleje af vandhuller vurderes at være i strid hermed. 
 
Der er registreret isolerede forekomster af kæmpe-bjørneklo og japansk pileurt i området 
mellem Bolderslev og Uge Skov. 
 
Målsætning og indsats 

I området er der særlig fokus på de urørte skovområder med bøgeskov, ege- og 
blandskov, skovbevokset tørvemose og elle-askeskov samt områdets funktion som 
levested for stor vandsalamander. Det vurderes dog, at indsats for stor vandsalamander i 
1. planperiode ikke vil være nødvendig. 
 



Indsatsen for skovene vil dreje sig om beskyttelse af skovarealerne, samt sikring af en 
skovnaturtypebevarende drift og pleje. 

Invasive arter som kæmpe-bjørneklo og japansk pileurt bekæmpes og deres spredning 
søges forebygget. 

Oversigt over de væsentligste virkemidler til gennemførsel af denne plan: 

Indsats Stort 
omfang 

Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke relevant

Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af invasive 
arter 

 X   

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne diger 

X    

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller opretholdelse af 
græsning, høslet mm. 

   X 

Sikring af arealer 

Sikring af natur der ikke pt. er 
beskyttet (fx stenrev og skovnatur) 

X    

Reducere forstyrrelser    X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

Fx ved etablering af vandhuller, 
sikring af redetræer eller større 
fouragerings- eller yngleområder  

   X 

Sammenkædning af 
naturarealer 

Fx ved udlæg af naturarealer til 
samdrift af mindre og adskilte 
naturområder. 

   X 

 


