STAUSHEDE OG HUNDSBÆK PLANTAGER

Tranekær Sø i
Staushede Plantage
Dybt inde i Staushede Plantage ligger den smukke Tranekær Sø.
Beplantningsselskabet Staushede
blev stiftet i 1880. Herefter tog
tilplantningen af heden ”Staushede” fart, og plantagen er nu på
180 hektar.
Arealer med hedemose kunne
ikke beplantes, men der blev
gravet tørv under Anden Verdenskrig.
Dermed blev Tranekær Sø skabt.
Før 1880 levede der traner i
mosen – deraf navnet Tranekær.
Tranerne yngler i dag i mosen syd
for Staushede Plantage.

Ved Staushedevejen viser et skilt
vej til en lille parkeringsplads.

Fuglene ved
Tranekær Sø

Herfra er der knap 900 meter ind
til søen. Her er der bord-/bænkesæt, hvor man kan nyde madpakken.

Ved Tranekær Sø kan du glæde
dig over ynglende knopsvaner,
gråænder, blishøns og grønbenet rørhøne.

Plantagen består hovedsageligt
af grantræer, men efter orkanen i
1999 er der plantet løvtræ, så de
nu udgør 25 procent af arealet.

Om vinteren er sangsvaner og
troldænder ofte trækgæster.
Fiskehejrer (billedet øverst) ses
hyppigt ved Tranekær Sø, men
siden 1930’erne har de ikke
ynglet her.
Er du heldig, kan du se den farvestrålende isfugl ved Tranekær
Sø.

Knopsvanen
– Danmarks nationalfugl
Knopsvanens danske navn hentyder til den sorte knop, den har
over det orange næb.
Knopsvanen blev i 1984 kåret som
Danmarks nationalfugl, sikkert på
grund af H.C. Andersens eventyr
om den grimme ælling, som bliver
forvandlet til en smuk svane.

Tranekær Sø i Staushede Plantage

Parkering ved Staushedevejen 29c, 6621 Gesten
Der er 900 meter til søen fra parkeringspladsen
Der er borde-/bænkesæt
Følg også Sporet ved Tranekær Mose. Læs mere på www.spor.dk

Hundsbæk Plantage og
Fru Mettes Bjerg
Vest for Staushede ligger Hundsbæk Plantage, der også er et
besøg værd. Hundsbæk er en speciel hedeplantage på grund af de
store højdeforskelle. Området er
ideelt til en tur i skoven. Der er en
afmærket rute på 2,4 kilometer
til det 91 meter høje punkt "Fru
Mettes Bjerg".
På Fru Mettes Bjerg ligger et 15
meter højt tårn, hvorfra du kan se
18 kirker og i klart vejr både Lillebæltsbroen og forbrændingsskorstenene i Esbjerg. Tårnet er også
godt som fugleudkigssted.
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Den store fugl kan opleves i søer
og i større vandløb. Reden bygger
den på en forhøjning af plantemateriale, gerne i kanten af rørskov.
Den lever af græs, korn og vandplanter.

Mountainbike
I Hundsbæk Plantage er der to
mountainbikespor, der er afmærkede i terrænet, en rute på fire
kilometer for let øvede og en rute
på 5,2 kilometer for øvede.
Mountainbikesporet ligger i en
privatejet skov og er lavet i fællesskab mellem skovejerne, cykelklubberne i området og Vejen
Kommune.
Find 'Hundsbæk MTB Spor' på
facebook for aktuelle meldinger.
Hundsbæk Plantage ligger
Læborgvej 15b, 6600 Vejen.
Læs mere på
www.visitvejen.dk/frumettesbjerg
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