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Rugbjerg Plantage er beliggende i Rugbjerg ejerlav, Rødekro kommune. Plantagen ligger ca. 4 km
nord for Rødekro. Øst for plantagen går hovedvej 24 og motorvej E45 til grænsen.

Plantagen er opkøbt fra gårde i området og tilplantet af det prøjsiske forstvæsen i 1880´erne.
Arealerne var tidligere hede med flere mindre kærarealer.

Plantagen er i dag på 163,4 ha og var før stormfaldet en ret ensformig nåletræsplantage med få
løvtræsbælter og kulturer. 149,2 ha var skovbevokset og heraf var 88 % nål. Langt størstedelen
heraf var rødgran og sitkagran. Egen var det dominerende løvtræ. Moser udgjorde 7,5 ha af det
samlede areal.

Stormfaldet den 3.december 1999 var på ca. 11.900 m3, svarende til 80 m3 pr. skovbevokset ha.
Fladefaldet er opgjort til 55,4 ha, og derudover er der ca. 22 ha mere eller mindre ødelagte
bevoksninger og rande, der må forventes gå i opløsning. Samlet ca. 52 % af skovens skovbevoksede
areal. Når det samtidig tages i betragtning, at hele skovens vestlige del er unge kulturer, er det en
kendsgerning, at plantagen er totalt forandret efter stormen.

Aldersfordelingen i nåletræ før og efter stormen fremgår af Figur 6.2:

Figur 6.2 – Aldersfordelingen i nål i Rugbjerg Plantage før og efter stormen

Der findes et smukt lyngareal i plantagens sydlige del (afd. 166), hvor Stadsvej løber ind i plantagen
fra syd. Der er større moseområder mod nord i afd. 152 og 153, mod øst i ”blindtarmen” afd. 185
samt i afd. 174c. I afd. 185 findes ligeledes en eng.

Vendersvold, der administrativt hører sammen med Rugbjerg Plantage ligger sydøst for denne.
Volden er et markant fortidsminde, der blev købt af Miljøministeriet i 1997. Formålet var at
beskytte og pleje fortidsmindet og give offentligheden adgang.
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Størstedelen af området ligger på Tinglev Hedeslette. Den nordvestlige del derimod ligger på den
sydøstligste del af Toftlund Bakkeø som er et morænelandskab med overvejende lerbund fra den
næstsidste istid. Området domineres af ekstramarginalt smeltevandssand og flyvesand. Det
uforstyrrede smeltevandssand er dog ikke synligt bortset fra i nord og i øst da det er omlejret af
vinden til flyvesand i den øverste meter. I vest findes smeltevandssand og hist og her findes små
områder med ekstramarginalt smeltevandsgrus og ferskvandsgytje samt et enkelt med
ferskvandstørv i nordøst.

Grundvandet findes nær overfladen ca. 2 til 5 m under terræn. I kærarealerne finder man sekundære
grundvandsspejl over allaget.

Store dele af Rugbjerg Plantage blev stormfældet under orkanen i december 1999. Der blev derfor
lavet en forløber for en forstlig lokalitetskortlægning bestående af beskrivelse af jordbundsprofilet i
4 gravede jordbundshuller som var placeret efter skovfogedens vurdering af jordbundsvariation og
forskellig vækst og trivsel hos de nu væltede træbevoksningerne. De 4 jordbundsprofiler er alle
sandjorder. De 2 nordligste viste cementeret al-lag hvoraf det nordligste var så kraftigt cementeret,
at der opstod tydelig vandstuvning ovenpå al-laget.

Det nordlige af de 2 sydligst beliggende jordbundsprofiler var meget specielt. Det indeholdt en
såkaldt plasisk horisont der er et tyndt jern- og/eller mangancementeret pladelag fra 2 til 10 mm
tykkelse. Plasiske horisonter udmærker sig ved oftest at være både vand- og rodstandsende, men
dette synes ikke at være tilfældet i dette jordbundsprofil. Desuden var de øverste lag i dette profil
farvede af en sjælden dybrød farve. Årsagen til denne rødfarvning lader sig ikke umiddelbart
forklare.

Rugbjerg Plantage ligger på randen af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr
12. I den vestlige del af interesseområdet, fra Rødekro mod Damgård Mølle, står Tinglev
hedeslettens højeste rand stejlt mod det lavere bagland som et godt eksempel på, hvordan en
israndslinie kan se ud.

Forsvarsanlægget Vendersvold forbinder to tidligere moseområder, så Hærvejspasset blokeres.

Den årlige nedbør er på ca. 970 mm i snit over perioden 1981-95. Netto-nedbøren efter fordamp-
ning er på 425 mm.(DMI/Foulum). Der er stor risiko for forårs nattefrost.

Af de 5 plantager, der behandles i stormfaldsplanerne for Aabenraa Statsskovdistrikt, er Rugbjerg
Plantage den, der byder på de vanskeligste klimatiske og jordbundsmæssige forhold rent
skovdyrkningsmæssigt, hvilket naturligvis indskrænker det mulige træartsvalg og den
dyrkningsmæssige succes en del.

�	�������	
Alle åbne kær-, mose, eng og hedearealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ingen
egentlige fredninger. Vendersvold er omfattet af naturbeskyttelseslovens §§12 og 18.
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I Sønderjyllands amts regionplan 1997 til 2008 er Rugbjerg Plantage beliggende indenfor et område
af biologisk og geologisk værdi og af særlig landskabelig og friluftsmæssig værdi. Plantagen er en
del af en øst-vest-gående biologisk korridor. Området har særlige drikkevandsinteresser. Vestfor på
dele af Toftlund bakkeø er der udlagt et skovrejsningsområde.

Hærvejsområdet, hvor inden for Vendersvold ligger, er prioriteret som et Område af Særlig
Landskabelig Værdi. Hærvejen er udlagt som en National cykelrute, og som vandrerute, samt
biologisk korridor.
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I plantagen finder man 3 bronzealderhøje, en stensat fårefold, ruiner af en kanonstilling –
Rugbjergbatteriet fra 1. Verdenskrig (i kultur nr. 8), samt det ovenfor nævnte åbne lyngareal med
jernaldergrave. Der er tillige tilhuggede afdelingssten af granit fra den tyske periode.

Vendersvold er et forsvarsanlæg fra jernalderen. Få hundrede meter syd for ligger Andholm
Batteriet, som er en del af Sicherungstellung  Nord  - forsvarsstillingen, som tyskerne byggede i 1.
Verdenskrig.
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Skoven indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers Koch og
blev rubriceret som meget ekstensivt anvendt (0-10 besøgstimer/ha/år). Undersøgelsen Friluftsliv
98´ er en gentagelse af denne undersøgelse. Der er netop (medio 2002) modtaget foreløbige
resultater. Disse viser, at Rubjerg plantage fortsat er et af distriktets mindst besøgte områder, men
dog også at besøgstallet siden 1980 er steget i hvert fald til det dobbelte, således at den nu
karakteriseres som en ekstensivt anvendt skov.

Rugbjerg Plantage er som det ses kun meget lidt besøgt af offentligheden. Der er således heller ikke
skiltning til plantagen eller afmærket stiruter. Adgangen kan ske fra den offentlige Stadsvej der
løber gennem plantagen fra nord til syd.

Ved Damgård mølle ca. 1 km nordøst for plantagen findes en privat overnatningsplads.

Aabenraa Statsskovdistrikt tilbyder fra 2002 en ikke-permanent plads i plantagens østside til
regelmæssig anvendelse til en ny skovbørnehave for Rødekro Kommune.

Da skoven friluftsmæssigt er blandt distriktets mest sparsomt besøgte forventes ikke yderligere
væsentlige tiltag på dette område.

Adgangen kan ske fra Foldingbrovej og fra Rugbjerg.

��	��	��
�	
Skovens drift i den kommende planperiode vil blive helt domineret af eftervirkningerne fra
decemberorkanen 1999.

Hugsten vil blive lille og primært præget af, at de rande og bevoksningsrester, der er stadig står op
vil blive præget af randpåvirkning i form af små eller større supplerende fald fra vest samt ”røde”
rande på grund af biller mv., der kræver saneringshugster. Der er derfor i planperioden regnet med
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et større  areal til foryngelse end fladefaldsarealet opgjort efter stormfaldet. I alt er der
anvendelsesforslag for 79,0 hektar.

Forslagene til anvendelse af disse arealer tager udgangspunkt i de generelle retningslinier for
statsskovarealer, herunder Skov-og Naturstyrelsens træartspolitik. Ud fra dette samt de lokale
terræn-, jordbunds- og vækstforhold i øvrigt er der søgt opbygget en ny skov med betydeligt større
variation, der giver mulighed for større vedvarighed i driften og større mulighed for i fremtiden at
kunne forynge skoven ved betydende brug af selvforyngelse. Det indgår også i overvejelserne, at
der kan indgå træarter, der har mulighed for at opnå en højere alder og dimension.

På grund af jordbundsforholdene vil nåletræarter også i fremtiden indgå med ret stor vægt, men det
sker i blandingsbevoksninger. Plantninger med kun en træart vil derfor ikke indgå. Hyppigt
anvendte blandinger af nåletræ vil være; rødgran/douglasgran/skovfyr/lærk (især i den midterste
del) og sitkagran/douglasgran/skovfyr/lærk (især i den østlige del) – for begge med et
gennemsnitligt blandingsforhold på 50/20/20/10. Derudover vil i den mere udsatte vestlige del blive
benyttet skovfyr/lærk/sitkagran i blandingsforholdet 50/25/25 eller simpelthen skovfyr/lærk.

Konverteringen i retning af løvtræ vil være betydelig også set i forhold til plantagens
dyrkningsforhold. Det fremgår således tydeligt af såvel foryngelsesplan som kort, at store arealer
tilplantes med eg. Dette sker i håb om at øge plantagens fremtidige stabilitet og variation. Eg/lærk
vil være den almindeligst benyttede løvtrækultur, men også eg/østrigsk fyr. I enkelte tilfælde vil
endvidere indgå flere danske buskarter til glæde for dyrelivet og skovgæsten. Løvtræ indbringes
især mod syd, øst og nord.  Skovens vestside er forynget i perioden 1973-1998 og her indgår et
omfattende løvtrænet. I skovens centrale del søges bøg indbragt ved underplantning, sammen med
lærk.

Samlet set vil kulturene umiddelbart øst for Stadsvej samt i afd. 149 a og b, 152e, 153 b og d, 165d,
166c, 168a, 172a, 173a, 174 a og b samt 175a være med til at bringe bælter af stabilere træarter ind i
plantagen for at bryde de store nåletræspartier op.

Med tiden kan de store flader med skovfyr og lærk underplantes med mere sårbare arter f.eks. bøg
eller ædelgran.

I afd. 145c (1,5 ha) er jordbundsforholdene vanskelige. Arealet kunne for så vidt overlades til
naturlig tilgroning, men da der allerede er ved at indfinde sig glansbladet hæg (Prunus serotina) på
arealet forsøges indplantning af pil, idet det anses for den eneste mulighed for evt. at skygge
serotinaen væk.

Vedrørende Vendersvold udarbejder Skov- og Naturstyrelsen sammen med Sønderjyllands Amt en
natur- og plejeplan for Hærvejsstrækningen Hovslund – Skovby, der udlægger arealer nær
Hærvejen som hede og natur.

@�
�	����3�A
Hede- og kærarealerne udvides i mindre omfang, primært ved at trække tilplantningsrandene tilbage
i forhold til eksisterende, mindre kær/moser og lavninger i terrænet, hvorved variationen i
naturindholdet øges og der gives bedre muligheder for landskabelige oplevelser. Ved at bevare 152d
åbent skabes forbindelse mellem 2 mosepartier henholdsvis nord og syd for. I mosen i afd. 174c
ryddes selve mosearealet for opvækst og skovfyrene umiddelbart omkring mosen fjernes. Samtidig
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holdes skovfyrene øst for mosearealet på stor afstand, således at der bliver indsigt under træerne ind
over mosen fra den øst for liggende vej.

@�
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i plantagen udgør 2,4 ha hede, 0,9 ha eng og 6,7 ha mose.

:������7 (MOS – 2,4 ha), :������7 (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttede moser, der sidst er plejet midt i 90´-erne. Afd. 152c er delt i 3 dellitraer:
Dellitraen i afdelingens nordlige del udgør sammen med 153c en fugtig mose med knolde med
dværgbuske. Der ligger væltede træer. I nord sker opvækst af birk.
Dellitra i afdelingens sydvestlige del er lysåben med opvækst af nåletræer og en del væltede
stammer.
Dellitra i afdelingens sydlige del er en lysåben mose med en tørvegrav i nord med åben vandflade.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, smalbladet kæruld, lyse-siv
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng, revling.
Vedplanter: Dun-birk, grå-pil, rød-gran, skov-fyr.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Opvoksede vedplanter og væltede stammer fjernes. Ellers bevaring af hedeagtig mose
og tørvegrav. Ved at undlade at gentilplante stormfaldsarealet i 152d sammenkædes to dele af 152c.

:�����)7 (MOS – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet mose. Tør mose, som udgør en mosaik i nåletræsbevokning. Bunden er domineret af
græsagtige planter. Der er mange væltede træer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, lyse-siv.
Vedplanter: Skov-fyr, rød-gran, sitka-gran.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af mose med spredte skovfyr.

:�����$� (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose. Der er våde partier langs sporene i nord og øst. I mosen er der
spredte buske og væltede træer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, lyse-siv.
Vedplanter: Grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Oprydning efter stormfald. Ellers bevaring af mose.

:����'�� (MOS – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig mose med vand under græsagtige planter. Der sker opvækst af birk.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, lyse-siv.
Vedplanter: Dun-birk, skov-fyr.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lille mose, hvor birkeopvækst nedskæres.

:����''� (HED – 2,40 ha)
§ 3-beskyttet hede. Flad hede med mange dværgbuske. Der er enkelte spredte nåletræer.
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I øst findes en vildtager.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke.
Tokimbladede: Hedelyng.
Vedplanter: Skov-fyr, rød-gran.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af lysåben hede med dværgbuske. Opvækst af træer fjernes med
mellemrum.

:����'$� (MOS – 0,70 ha), 41����	
§ 3-beskyttet mose. Tør mose med monoton vegetation. Tidligere sitkagranbevoksning. Ryddet i
1994. Der er nogen opvækst af nåletræer. Der ligger væltede stammer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop.
Vedplanter: Skov-fyr, rød-gran.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af mose omgivet af nåleskov. Opvækst og væltede træer fjernes.

:����)%7 (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose med enkelte vedplanter.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, smalbladet kæruld.
Tokimbladede: Klokkelyng.
Vedplanter: Dun-birk, skov-fyr, grå-pil.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose omgivet af nåleskov. Spredte skovfyr tillades. Skovfyrrene
øst for mosearealet i 174d holdes på stor afstand, så der bliver indsigt under træerne ind over mosen
fra den øst for liggende vej.

:����*�� (ENG – 0,90 ha), :����*�� (MOS – 1,20 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose bestående af to litraer, hvoraf den ene har kode som eng. Mosen er fugtig
med vand under græsagtige planter, især lyse-siv. I nord er der spredte dværgbuske, især
klokkelyng. En tørvegrav i nord er meget tilgroet.
Det meste af mosen er lysåben. I syd er der et åbent vandområde omgivet af vedplanter. Græsses i
sammenhæng med omgivende arealer.
����
�	A Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, smalbladet kæruld, lyse-siv.
Tokimbladede: Hedelyng, klokkelyng.
Vedplanter: Bjerg-fyr, grå-pil.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose. Fortsat græsning.

5����������	
Løvtræprocenten, der før stormen udgjorde 12 % af det skovbevoksede areal, vil efter tilplantningen
stige til 24 %. Det er især egearealet, der øges, idet 15,3 ha tilplantes med denne træart.

Arealandelen af hjemmehørende træarter (løvtræ (på nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr) øges
tilsvarende fra 14 til 42 %. De øvrige naturarealer øges med 0,8 ha mose.
Vendersvold plejes i den nuværende tilstand og adgangsforholdene opretholdes.


