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Rhedersborg skov er en ny bynær, rekreativ skov nord for Rødekro, rejst i år 2000 og 2001 på
råstofudnyttede arealer, som beskyttelse af grundvandet. Skoven har et samlet areal på 37,2 ha.
Hovedparten af arealerne er erhvervet til skovrejsning i 1998. Arealerne er dels købt af Sønder-
jyllands amt, dels af en privat lodsejer. Et mindre hede-/moseareal på 3,3 ha. blev erhvervet af
Miljøministeriet i 1976, som beskyttelse af den sidste rest ”oprindelig natur” i et kommende
råstofområde.

Området er et af skovdistriktets indsatsområder for skovrejsning, hvor der forventes yderligere
opkøb. Flere private ejere har påbegyndt skovrejsning efter Skovlovens regler.
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Området ligger på Tinglev Hedeslette som har en udpræget flad topografi. Skovrejsningsområdet
findes i et retableret grusgravningsområde, der ligger på et af Tinglev Hedeslettes nordlige
toppunkter lige vest for Rødekro. Dette toppunkt er nu gravet væk. Skoven er således plantet på en
forsænket overflade. Jordarterne er ekstramarginalt smeltevandssand og –grus.

Ved grusgravningen har man skubbet muldlaget til side, derefter gravet grus og derefter lagt
muldjorden ud over den nye overflade. Arealet blev jordbundskortlagt i 1998 forud for
tilplantningen. Muldlaget er ca. 30 cm tykt og derunder findes råt groft sand uden nævneværdig
jordbundsudvikling. Der blev håndgravet et enkelt jordbundsprofil centralt i området. De
grovsandede jorder har meget begrænset vandholdende evne og ligeledes meget lille
næringsstofniveau.

Arealerne er reolpløjede forud for tilplantningen. Det vil sige at en stor ”dobbeltplov” har vendt
muldlaget ned under 20-30 cm rå underjord.

Grusudnyttelsen har betydet, at der i området er opstået et relativt stort antal nye grundvandssøer.

Årsnedbøren er ca. 1.010 mm
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Hede-/mosearealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er den nordlige del af Rhedersborg
Skov prioriteret som et jordbrugsområde med naturinteresser. Naturområdet mod nord (afd. 720) er
af biologisk værdi. Skoven er del af et et skovrejsningsområde og et område med særlige
drikkevandsinteresser .
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På det gamle hede- mose areal ligger en rest af ”Æ Kleinbahn”, et jernbanesystem som sidst i 1800
og først i 1900 tallet blev etableret i Sønderjylland. Disse jernbaner blev nedlagt i 1920 – 30èrne, da
de store regionale veje blev bygget.
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I en del af søerne på de omgivende private arealer er der etableret et Put and Take fiskeri, som
besøges af mange.

Der er yderligere privat skovrejsning i området, og det må forventes, at området efterhånden som
råstofudnyttelsen ophører, og nye skovstrækninger rejses, vil få en stor betydning for friluftslivet.
Distriktet fortsætter i muligt omfang tilkøb inden for det udlagte indsatsområde.

Rhedersborg skov udbygges publikumsmæssigt efterhånden, som træerne gror og behovet vokser.

Aabenraa Statsskovdistrikt har oprettet en ikke-permanent plads til regelmæssig anvendelse til en
ny skovbørnehave.
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Den vestlige del af skovrejsningsarealet på 11,4 ha er tilplantet i år 2000 med eg som hovedtræart
og el, lind,  fuglekirsebær og bøg som hjælpe-og indblandingstræarter. Ca. 3,1 ha dog med skovfyr
og douglasgran. Den resterende del (16,4 ha) er tilplantet i foråret 2001 i henhold til denne plans
foryngelsesplan, ligeledes med en væsentlig andel af løvtræ (primært eg).
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Hede-/mosearealet plejes.

Distriktet vil arbejde for en stiadgang til hede-/mosearealet og udbygge friluftslivets muligheder i
takt med at skoven har etableret sig.

Det overvejes at leje jagten ud på arealet.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 3,5 ha hede.
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:���)�#� (HED – 3,50 ha)
§ 3-beskyttet hede. Lysåben hede domineret af græsagtige planter. Der er få små områder med
dværgbuske. Heden er tør, men noget fugtige områder findes (vist på skovkortet som blå ringe). Der
er enkelte større vedplanter. Området er hegnet sammen med naboarealer i vest.
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�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, almindelig hundegræs, lyse-siv.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, revling.
Vedplanter: Stilk-eg, bjerg-fyr, gyvel.
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����A Bevaring af hede. Dværgbuskene forventes at få en mere fremtrædende rolle.
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De nye skovkulturer plejes. Friluftsfaciliteterne udbygges. Der gennemføres evt. jagtudleje.
Naturarealerne plejes efter behov.


