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7. På skovengen er anlagt tre vandhuller af hensyn til den  
 sjældne klokkefrø.
 Eng og vandhuller plejes af Præsteskovens Jagtforening. 
 Græsset slås og trævækst holdes ryddet omkring  
 vandhullerne.

8. Rødgran plantet efter vinterstormene i 1981 – 1982.
 Bevoksningen er udtyndet to gange. Der er lavet flis til 
 fyringsformål. Klar til afdrift og genplantning om 15 år.                                                            

9. Vendeplads med udsyn til foryngelser som er startet i 
 1980 – 1990. Kun få gamle træer overlevede orkanen i 1999.                                                  

10. Nord for Klokkehøj Skov, er der stiforbindelse til Rødding, 
 gennem områdets private skove.
 Selv om Rødding Præsteskov er ældgammel, så foran- 
 dres den hele tiden. Mest radikalt i 1999.
 7 ha gran væltede. I alt 2.000 m3 nåletræ. Løvtræ faldt 
 spredt, i alt 1.500 m3. Men følg med i, at den nye skov 
 trives, og kom forbi på forskellige årstider.

 Udgangspunkt for vandreruterne

Vandreruterne

På rød og gul rute kan De bl.a. møde flg. punkter som er 
markeret på kortet. God tur.

1. Lejrplads med bålsted og shelter. Kan bruges af alle til  
 både dagophold og overnatning. Opført med tilskud fra  
 EU og Friluftsrådet.

2. Selvforyngelse fra 15 – 30 år gammel. Mod vest er  
 foryngelsen startet ca. 1980 under 140 år gammel bøg  
 og eg. I den østlige del er etableringen sket ca. 1995. 
 De sidste gamle bøge faldt i orkanen 3. december 1999.

3. Stormfaldsareal, genplantet med sitkagran. Den forrige  
 bevoksning var også sitkagran, men væltede i 1999,  
 kun 25 år gammel. Gran i Rødding Pr. bliver sjældent  
 mere end 40 år, men stormfældes inden. Til gengæld  
 producerer sitkagran 500 m3 træ / ha i dette tidsrum. 
 Til sammenligning producerer bøg 600 m3, men over 
 120 år.

4. ”Frimærkeskovbrug”. Flere steder i skoven er plantet  
 små arealer med gran. Oprindeligt er det ”huller” der  
 er tilplantet, for at udnytte skovarealet mest muligt. Det  
 er ikke rationel skovdrift. Dog er plantningerne af stor  
 betydning, som dækning for vildtet, samt nattesæde  
 og redeskjul for fugle.

5. Tag en afstikker ind i bøgeskoven. Et af de smukkeste  
 partier i skoven. I et stormfaldshul, i 100 årig bøg, har  
 opvækst udviklet sig siden 1999. Et vellykket eksempel  
 på den måde løvskoven ønskes forynget og bevaret.

6. Besøg skovens vestlige del. Ruten er ikke afmærket.
 Mod nord ved indgangen ses en kultur af ask, som  
 er angrebet af askesyge (svampeangreb). Træerne 
 bliver toptørre, men overlever i de fleste tilfælde.
 I skovens mange askebevoksninger ses orkideer i april/maj.
 Især maj- og plettet gøgelilje.
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Gul tur: ca. 2 km = ca. 50 min.

Rød tur: ca. 1 km = ca. 25 min.

 P-plads med oversigtskort

 Nåletræ

 Løvtræ

 Eng, ager

 Veje

 Sti

 Vandløb
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Rødding Præsteskov er en offentlig skov, som ejes af Rød-
ding Sognekirke. Menighedsrådet byder velkommen og 
arbejder på, at sognets beboere får adgang til, og udnyt-
ter skovens rekreative værdier mest muligt.  Gå en tur og 
mærk stemningen. Enten på de gode veje, eller ind til de 
uberørte steder.
Skoven ligger på en bakkeø fra forrige istid, og er sikkert 
en rest af de store, øde Farris Skove, som indtil middelald-
eren strakte sig over midtlandet. Fra kyst til kyst. Jorden 
er stiv og våd ler som har været vanskelig at opdyrke. Her 
har altid været skov.

Skovdriften
De naturlige skovtræer er bøg,eg,ask, med undervækst af 
avnbøg,hassel,kristtorn(Hyffeltorn på sønderjysk). Avnbøg 
og kristtorn trives frodigt, om end vi her er på grænsen af 
deres udbredelsesområde.                                                                    
Gran er indplantet for at øge afsætningsmulighederne, 
og skabe økonomi i skovdriften.                                                                          
Skoven drives naturnært, hvor løvtræ forynges ved selv-
såning. Hvor det kan lade sig gøre får løvtræ lov til at 
brede sig, på bekostning af nåletræ. Der laves ikke afdrifter 
i løvtræ.
I stedet ønskes variation, i tre etager. 
Øverst  i kronetaget, gamle hugstmodne træer, som kan 
høstes eller blive stående til skygge og besåning. I mellem-
etagen de produktive værdiskabende træer. Nederst den 
nye generation, som står beskyttet mod frost, vind og udtørring.
Denne driftsform giver stor variation i flora og fauna. 

Jagt i skoven
Jagten i Rødding Præsteskov drives af Rødding Præste-
skovs Jagtforening. Jagtforeningen er behjælpelig med bl.a. 
slåning af engarealer og græsrabatter langs skovvejene.
Jagtforeningen afholder jagt i skoven den 3. lørdag i hver af 
månederne oktober, november, december og januar. Eneste 
betingelse for deltagelse i jagten i Rødding Præsteskov er et 
gyldigt jagttegn og medlemskab af jagtforeningen.
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