
Isfuglen lever og yngler i klare 
og rene søer og vandløb, hvor 
der er rig fauna af små fisk.
Når isfugle søger føde sker det 
fra en udsigtspost,  som oftest 
er en gren, der rager ud over 
vandet.

Den sydøstlige del af   
Kiskelund Plantage er 
udlagt til hundeskov, 
her kan hunden, under 
opsyn, få lov til at gå 
uden snor.

Grubevej

Kir
ke

bje
rg

 Ve
j

U
ngarervej

Ungarervej

Kirkebjerg

Verdens
ende

Smedeby Mark

KRUSÅ

Kiskelund
Plantage

Smedeby G
rube

Møllesøen

Tøndervej

Savvæ
rksvej

Solbakken

Skrænten

Tøndervej

Skovglimt

Fo
rb

in
de

ls
es

ve
j

Fle
ns

bo
rg

ve
j

Sm

edeby Bæk

Hulvejen

A
abenraa

Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Sti
Vækstgrænse
Bæk/grøft
Løvskov
Nåleskov
Bebygget område
Omkringliggende arealer
Sø
Mose
Eng
Privat skov
Hundeskov
Parkering
Campingplads
Legeplads
Borde og bænke
Udsigtspunkt
Vandrerute
Her står du

Signaturforklaring

Kiskelund Plantage og Smedeby Grube er et spæn-
dende og varieret naturområde med skov, enge og 
vådområder. Området ligger på en randmoræne 
fra sidste istid. En randmoræne er usorteret jord-
materiale, som isen har skubbet foran sig fra øst 
mod vest. Da isen standsede sin fremrykning, er 
jordmaterialet blevet aflejret på stedet. 

I skoven findes moseområder, hvor der tidligere 
blev gravet tørv bl.a. til Kobbermøllefabrikken syd
for grænsen. Områdets sydlige del, Smedeby 
Grube, er karakteristisk med sine 5-15 meter høje, 
forholdsvis stejle sider og den flade bund. I dalbun-
den løber Smedeby bæk, og der findes flere kilder. 
Syd for Tøndervej har Aabenraa Kommune åbnet 
vandløb samt genetableret græsningsarealer. Her 
kan man desuden nyde sin madpakke og lade bør- 
    nene lege på naturlegeplad-
                                              sen, som findes 
                         ved indgangen
             fra Solbakken.

Dyre- og planteliv
De afvekslende områder med henholdsvis skov, 
bæk, vådområder og eng gør, at mange forskellige 
plantearter vokser i området. Der findes flere sjæld-
ne og fredede planter, blandt andet flere orkidé-
arter. Er man heldig, kan man både se rådyr, ræve, 
grævlinger, vildkaniner og egern på turen. Af fugle 
kan nævnes stor flagspætte og grønspætte som 
kan høres på deres karakteristiske hakken i træerne. 
I Smedeby Grube kan man opleve den flotte blå 
og orange isfugl, og om vinteren også vandstæren, 
som er sortbrun med en hvid krave.

Turforslag
Der er en afmærket vandrerute på ca. 5 km. 
Ruten er markeret med røde prikker. 
Vælger man kun at tage ruten rundt i Kiskelund 
Plantage, er den på ca. 3 km.  
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