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Vejbæk skov er af størrelse 144,7 ha. Er beliggende indenfor skovrejsningsområde 82. Området er
beliggende syd for – og grænsende op til – Bommerlund plantage. Området er samtidig prioriteret
som et af distriktets indsatsområder for statslig skovrejsning. Det første jordkøb blev foretaget i
1989, og siden er der købt arealer fra yderligere 5 landbrugsejendomme, samt foretaget et magelæg.
Tilplantningen er påbegyndt i 1990. Kulturmetoden har hovedsageligt været reolpløjning med
plantning i rug. Ved en reolpløjning vendes muldlaget med en stor ”dobbeltplov” ned under 20 til
30 cm underjord. Ca. 65 ha har dog ikke været reolpløjet, hvilket især drejer sig om anlæggene i de
første år (Ejendommen Eghave).

Enkelte private lodsejere vil på grund af regionsplanens prioritering antagelig selv rejse skov med
tilskud.
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Skovrejsningsområdet ligger på Tinglev Hedeslette, der i de østligste områder bærer præg af
dødistopografi. Terrænet ved Vejbæk er næsten fladt og ligger omkring kote 30 meter. Det jævne
landskab afbrydes dog af enkelte lave grusrygge og vandfyldte lavninger.

Landskabets dannelse er sket under sidste istid for omkring 22.000 år siden i store smeltevands-
floder der strømmede mod vest ud fra indlandsisen. Indlandsisens rand stod på det tidspunkt langs
Hovedstilstandsslinien der går fra Bovbjerg i nord over Viborg til Padborg i syd. De lave grusrygge,
der ses enkelte steder i det ellers jævne terræn, er smeltevandsaflejringer afsat i et dødisområde. De
er opstået i forbindelse med et sidste kortvarigt isfremstød udover hedesletten.

Geologisk består området af sorterede, lagdelte smeltevandsaflejringer. De består hovedsagelig af
groft sand og grus til tider med lag af mellemstore afrundede sten. Jordartskortet viser, at området
domineres af ekstramarginalt smeltevandssand, -grus, ferskvandstørv og –gytje.

Der er lavet jordbundskortlægning/lokalitetskortlægning i næsten hele Vejbæk Skov. Det er sket i
forbindelse med planlægningen af tilplantningen af skovrejsningsområdet. En del af skoven blev
lokalitetskortlagt i 1994. Denne kortlægning blev suppleret efter nyopkøb i 1998.

Podsolering er den fremtrædende jordbundsproces i smeltevandsaflejringerne. Der er i størstedelen
af området dannet meget svagt cementerede lag af humus-al (Bhs-horisont) og jern-al (Bs-horisont).
I de lavestliggende dele med grundvandspåvirkning er al-lagene kraftigt cementeret og ses efter
reolpløjning at ligge som ubrydelige klumper på overfladen.

Afblegede gley-horisonter der viser den højeste middel grundvandsstand findes i de lavereliggende
dele af området og i lavninger.

Der er ved lokalitetskortlægningen fundet en forekomst af myremalm (hård, kompakt bjergart) og
okker (løs, jordagtig masse) i det nordvestligste delområde. Myremalm og okker dannes ved ud-
fældning af jern fra jernrigt grundvand når dette f.eks. trænger frem i et kildevæld.
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Området ligger i den sydvestlige del af det nationale geologiske interesseområde 110 Tinglev-
Kværs-Gejl. For denne del af interesseområdet gælder interessen specielt en cirka 4 km lang
strækning af vejen mellem Kruså og Tønder der er anlagt på en af grusryggene i hedesletten.
Myremalm og okker er en geologisk specialitet.

Der er høj grundvandsstand. Området er okkerpotentielt.

Årsnedbøren er ca. 1.050 mm.
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Mose, kær og diger er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 4.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Vejbæk Skov tildelt delvist
biologisk, landskabsmæssig og friluftsmæssig værdi. Skoven, der er beliggende i et område med
særlige drikkevandsinteresser samt i et skovrejsningsområde, berøres af den nationale cykelrute
”Hærvejen” gennem Vejbæk.

Bov kommune har i år 2000 etableret et vandværk i skoven, og henter rent drikkevand fra
grundvandet under Vejbæk skov og Bommerlund plantage. Dette større drikkevandsanlæg har siden
1998 været forberedt sammen med kommunen, hvilket har medført bygning af et vandværk med
tilhørende tanke, pumpestation, parkering og vej mv. i afd. 1609 samt udlæg af vandboringer i afd.
1607 og i den sydvestlige del af Bommerlund plantage.

�	������	����*�����������������!�"*������������	(�����	�������������������	������������������������
�
������
/�������  �

5��
�	���
�	��
Der er i skoven ved Ny Vesterbæk registreret en boplads fra førromersk jernalder – arealet bevares
utilplantet.
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Der er ved Vejbækvej (Vandværket) anlagt en mindre p-plads, hvorfra man kan gå til Bommerlund
plantage.
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Tilplantning af de agerjorder, der hidtil er opkøbt forventes afsluttet i 2001-2002. Opkøb fortsætter i
det omfang det er muligt.

Da hensynet til drikkevand er væsentligt for områdets status som skovrejsningsområde vil
tilplantninger ske med en høj andel af løvtræ, uanset at nåletræ vokser godt i området. Der søges
etableret en frøplantage af eg i afd. 1604 og 1614. Afd. 1617, der for tiden er bortforpagtet,
inddrages til skovtilplantning, hvis det ikke viser sig at arealet kan bruges til magelæg.

Ved tilplanting af områderne vil mulighederne for en flersidig udnyttelse i fremtiden, herunder med
hensyn til biologi og landskab fortsat have høj prioritet. Egnede dele vil kunne udlægges til naturlig
tilgroning.

Adgangsforholdene til de centrale dele af skoven søges forbedret, bl.a. ved udbygning af den
private fællesvej fra Nørrebæk mellem afd. 1611 og 1612 mod syd til Vejbækvej således at der kan
skabes forbindelse mellem Vejbæk skovs nordlige og sydlige del. Udbygningerne vil blive
koordineret med den afmærkede cykelrute og stimæssigt vil der blive arbejdet på sammenhæng med
Bommerlund plantage.

Jagten på arealerne nærmest Bommerlund Plantage lejes ikke ud. Så snart jagtlejemålet på afd.
1611/1612 ophører overtager distriktet jagtadministrationen. Jagten i afd. 1601, 1618 og 1619
overvejes udlejet.

I forbindelse med overtagelsen af Nørrebæk var et lille areal udlejet til en mindre vindmølle.
Lejemålet genforhandles ikke ved udløb.

Der er ikke planlagt yderligere publikumsfaciliteter i området, men P-pladsen ved vandværket
vedligeholdes.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skoven udgør 0,8 ha sø og 4,7 ha mose.

:����'#$� (MOS – 4,00 ha), :����'#$� (SØ – 0,50 ha), �	�������
§ 3 beskyttede søer og mose. To lysåbne søer omgivet af mose.
Søerne udgør et mosaikagtigt kompleks. Den sydlige sø rummer en ø med træer. Der er store flader
med åbent vand. Bredderne er usikre med mange planter stikkende op gennem overfladen.
Mosen er meget fugtig med rørsump af høje græsagtige planter, bl.a. tagrør og lyse-siv. I rørsumpen
er der store områder med vand. Vandet er uklart og mudret. Der står enkelte store pilebuske.
Mosen er ikke frahegnet fra den omgivende slette.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene, grenet pindsvineknop,
almindelig rapgræs, rørgræs, lyse-siv, kær-star, skov-star, rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Glat dueurt, stor fladstjerne, eng-forglemmigej, gederams, sump-kællingetand, stor nælde, vild kørvel,
vand-pileurt, gåse-potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, tigger-ranunkel, rejnfan, sump-snerre, sumpkarse,
almindelig syre, ager-tidsel, vandnavle.
Vedplanter: Grå-pil.
@�
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��� ������A 2.
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����A Bevaring af lysåben sø og mose, der græsses sammen med den omgivende slette.
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:����'�$� (MOS – 0,70 ha)
§ 3-beskyttet mose. Lysåben mose omgivet af hegnet slette. En mindre del af mosen i syd ligger hos
naboen. Der står enkelte træer ved bredden.
Mosen har en stor åben vandflade. Der er mange græsklædte områder, der stikker op over vandet.
Ved bredden findes områder med sjapvand. I den vestlige ende er et område med lyse-siv.
Store flader kan være dækket af vandranunkel.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, kryb-hvene, rørgræs, lyse-siv, kær-star, rød svingel.
Tokimbladede: Eng-brandbæger, glat dueurt, eng-forglemmigej, stor nælde, vand-pileurt, bidende ranunkel, lav
ranunkel, kruset skræppe, sumpkarse, ager-tidsel, almindelig vandranunkel.
Vedplanter: Grå-pil.
@�
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��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lysåben mose, der græsses sammen med den omgivende slette.

:����'�$��(SØ – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet sø. Udgravet lysåbent vandhul. En lille ø rummer lave buske og lyse-siv. Langs
bredderne findes mange lyse-siv samt pilebuske. Omgivelserne virker ruderatprægede med høje
stauder. Nord for søen ligger jordvolde. På et lille område syd for søen ses kæruld.
Søen er ofte sommerudtørrende.
����
�	A Enkimbladede: Almindelig hundegræs, kryb-hvene, smalbladet kæruld, lyse-siv, grå star, almindelig sumpstrå,
rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Lodden dueurt, stor fladstjerne, følfod, almindelig høgeurt, eng-kabbeleje, kragefod, mælkebøtte, stor
nælde, vand-pileurt, gåse-potentil, bidende ranunkel, kær-ranunkel, rejnfan, horse-tidsel, vandnavle.
Vedplanter: Dun-birk, grå-pil.
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��� ������A 4.
>1���
����A Bevaring af lysåben sø.
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Landbrugsstrukturen i området er fortsat præget af mindre landbrug. Det kan ikke udelukkes, at der
bliver mulighed for yderligere jordkøb i de kommende år. Disse muligheder søges fuldt op, så der
både kan tilplantes flere hektar med drikkevandsbeskyttelse som hovedformål og opnås en bedre
arrondering. Distriktet vil således arbejde på fortsat udvidelse af den statslige skovrejsning i
området.

Samtidig vil de tilplantede områder blive plejet med udgangspunkt i de hovedmålsætninger, der er
fastlagt for området, og adgangsforholdene, veje og stier vil blive forbedret.


