Husk, at hunden skal
være i snor.

NATUREN I KOLLUND SKOV
Der har sandsynligvis altid været skov på skrænterne
ned mod fjorden, og der er mange gamle bøgetræer
med undervækst af kristtorn - en skovtype, der er
karakteristisk for naturlig bøgeskov i Østjylland.
Sortspætten yngler i skoven, og den sjældne bjergsalamander har i vandhullerne i skoven nogle af
sine få levesteder i Danmark.
Kollund Skov skal nu udvikle sig på egen hånd.
De store, gamle træer skal blive så gamle, de kan, og
nye træer skal spire frem naturligt. Og de tidligere
skovmoser og vådområder vil blive genskabt.

Kollund Skov er en gammel
løvskov på nordsiden af
Flensborg Fjord ved Kruså
og den dansk-tyske grænse.
Det dramatiske landskab
i skoven er dannet under
den seneste istid med stejle
skrænter ned mod fjorden
og dybe slugter, hvor vandløb
gennem tiden har skåret sig
ned gennem terrænet.

SKOVENS HISTORIE
Kollund Skov har en lang historie, og har altid haft
stor betydning i grænselandet. I 1879 købte Flensborg By dele af skoven for at beskytte den og bevare
den som et udflugtsmål for byens borgere. Byen
ejede en stor del af skoven helt frem til 2006.
Den Danske Naturfond købte skoven af private i 2017.
Skoven forvaltes nu i samarbejde med Aabenraa
Kommune.
GRÆNSESKOV
I Krusådalen ligger skoven helt ned til grænsen.
Gendarmstien, der i dag er en regional vandrerute,
går gennem skoven. Her patruljerede tidligere de
gendarmer, der bevogtede grænsen og skibsfarten
langs kysten.

Den Danske Naturfond er en uafhængig, privat, non-profit
fond, der arbejder for at forbedre naturtilstanden i Danmark.
Se mere om fondens arbejde på www.naturfonden.dk
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Hvis du kommer i bil,
kan du parkere ved
Kollund Roklub,
Molevej 18A, 6340 Kruså.
Herfra kan du gå op til
Gendarmstien, der går
gennem Kollund Skov.
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BOOK ET SHELTER
I KOLLUND SKOV
Shelterne på den store overnatningsplads i den østlige del af skoven kan
bookes, hvis man ønsker sikkerhed
for, at de er ledige. Der kan maksimalt
bookes to sammenhængende nætter
til en pris på 50 kr. pr. shelter pr. nat.
På www.booksonderjylland.dk
kan man booke shelterne,
eller se om de er optaget.
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En af skovens idylliske skovsøer.
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Sortspætten yngler i Kollund Skov.

a

Kollund
Skov

Kupfermühle

Klueser
Wald

m

oma g e r h usvej
Sk

Museum

Kr

Muldtoilet
Drikkevand
Bord/bænkesæt

Vandhul/Vandløb

Shelter

Jord/stendige

Teltplads

Statsskov

Mindesten

500 m

Den sjældne bjergsalamander lever i skovens vandhuller.

