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Arealet på 7,3 hektar ved Hjordkær by er et landbrugsareal på god bund, som er tilskødet Skov- og
Naturstyrelsen af Rødekro kommune. Arealets erhvervelse er medfinansieret af Sønderjyllands amt
som vederlag for skov, hvor fredskovspligten er ophævet i forbindelse med anlæg af cykelsti ved
Rise skov.
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Området ligger på den dødisprægede del af Tinglev Hedeslette vest for Hovedstilstandslinien.
Landskabet er næsten helt fladt, men gennem skovrejsningsområdet findes en lavning omtrent
orienteret øst-vest der deler området i en nordlig og en sydlig del. Lavningen er 1 til 2 meter lavere
end den omkringliggende flade.

Hjordkær ligger som nævnt på en hedeslette. Man kunne på den baggrund forvente, at jordartskortet
kun ville vise hedeslettesand og –grus. Jordartskortet for Hjordkær i sin helhed afslører imidlertid
moræneler, der vidner om at isen har været ude over hedesletten. Dødispræget ses på jordartskortet
ved tilstedeværelsen af lavninger med tørv og gytje. Disse er sikkert opstået i dødishuller. Det
ekstramarginale smeltevandsler er aflejret i lavninger mellem dødis med næsten stillestående vand.
I selve skovrejsningsområdet findes en plamage med ferskvandssand. Størrelsen er dog meget
overdrevet, hvad en senere og mere detaljeret jordbundskortlægning afslører. Jordbunds-
kortlægningen er beskrevet nedenfor.

Arealet blev jordbundskortlagt i 2001 som et led i planlægningen af skovrejsningen.
Jordbundskortlægningen afslører langt flere detaljer end jordartskortlægningen.
Den mest udbredte jordtype er siltjord. Silt er en kornstørrelse større end ler og mindre end sand.
Det defineres som partikler mellem 2µm og 63µm (0,002 og 0,63 mm). Siltjorden indeholder mere
end 30% silt, og det har den betydning, at jordtypen har meget stor vandholdende evne til glæde for
den nye skov. I den øst-vest orienterede lavning findes svær ler, og hvor lavningen er dybest findes
sand med grundvand inden for 1 meter under overfladen. De lerblandede sandjorder ligner
moræneaflejringer der overlejrer hedeslettesand.

En geologisk tolkning af disse observationer i det lille kortlægningsområde kunne være, at dødis har
ligget, hvor der nu findes lerblandet sandjord. Dødisen har inddæmmet en lille issø hvor ler, silt og
finsand er aflejret. Da dødisen smeltede bort, efterlod det en moræneaflejring af lerblandet sand.
Der er ingen særlige geologiske interesser i det lille område.
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I Regionplanen for Sønderjyllands amt 1997 – 2008 placeres Hjordkær skov i den vestligste del af
et særligt område med drikkevandsinteresser. Skoven ligger indenfor Hjordkær vandværks
interesseområde. Ved revisionen af skovrejsningsområderne i 2002, må det forventes, at området
vest Hjordkær prioriteres som et skovrejsningsområde.
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Haderslev Museum har oplyst, at der kan være arkæologiske interesser knyttet til lokaliteten, og en
rekognoscering vil blive foretaget til efteråret. Tilplantningsplanen for skoven vil om nødvendigt
blive justeret i forhold hertil.
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Der er i øjeblikket ingen særlig adgang fra boligkvartererne til arealet, men det indgår i den
igangværende planlægning. Hjordkær bys borgere har udtrykt stor interesse for anlægget af den nye
skov.
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Tilplantningsplanen er udformet på baggrund af jordbundskortlægningen. Der er tale om næringsrig
skovjord, der er velegnet til skovdrift. Derfor vil tilplantningen ske med løvtræ som hovedprincip
og kun med nåletræ som variation. Derudover vil der blive taget hensyn til nabohusene, så der i skel
ind mod boligområdet udlægges et bredt areal udelukkende med lave buske, f.eks. hassel og
blomstrende buske af typiske, danske arter.

Den foreløbige tilplantningsplan indebærer en stor variation i den nye skov.  Den deles op i 13
delområder.  6,1 hektar tilplantes, heraf 0,3 ha med en blanding af rødgran, douglasgran og lærk og
0,3 ha lærk til senere underplantning.  Resten vil være løvtræ og skovbryn med følgende
blandinger: bøg/lind, eg/ask, eg/ask/lind, eg/bøg/ægr og et lille område med ren birk.

Den foreløbige tilplantningsplan er endnu ikke indarbejdet i denne plans foryngelsesplan.

Et lavtliggende område på 0,4 ha centralt i skoven udlægges til åbent areal med vådområde i
midten. Der vil formentlig kunne etableres en sø på ca. 0,1 ha. Der udlægges 0,7 ha til
skovspor/stier, således at boligkvarteret mod nord får direkte stiadgang til skoven, ligesom der
etableres adgang fra syd. Ved indgangen mod syd laves en lille befæstet plads til en bilparkering,
men der er ikke planlagt nogen egentlig parkeringsplads.

Evt. yderligere publikumsfaciliteter vil kunne etableres i tilknytning til det åbne areal midt i skoven.
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Hele skoven agtes etableret umiddelbart i forlængelse af foryngelsesplanens godkendelse, dvs. i
årene 2002/2003. Allerede fra 2002 vil området være af interesse for lokalbefolkningen og der vil
blive en smuk løvskov på arealet inden planperiodens udgang.
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