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Kådnermose i Frøslev Plantage 

Beskrivelse 

Frøslev Plantage og Frøslev Mose, IBA område ( vigtigt fugleområde) er 

beliggende vest for Den Sydjyske Motorvej og umiddelbart nord for den 

dansk/tyske grænse. 

Frøslev Plantage er på ca. 1500 ha. Det er en typisk nåletræsplantage 

med rødgran som den dominerende træart. Herudover er der indslag af 

lærk, eg og bøg samt få skovfyr, nobilisgran og douglasgran. 

Der er enkelte åbne områder i plantagen bl.a. Finkehede i den nordlige 

del. Finkehede opstod efter det voldsomme stormfald i 1967 og siden 

har bl.a. skovkvæg sørget for at heden ikke igen er groet til. 

Det meste af plantagen er statsejet. Dog er der flere privatejede 

områder, hvoraf de største er: Fårhus Plantage og Beckmanns 

Plantage. 

 

Frøslev Mose er beliggende vest for plantagen. Mosen med omliggende 

enge er på ca. 400 ha. Sydvest herfor ligger Jardelund Mose på den 

tyske side. Naturmæssigt er Frøslev Mose og Jardelund Mose reelt 

samme mose. Jardelund Mose er ligeledes på ca. 400 ha. Jardelund 

Mose er dog ikke med i IBA området. 

Mosen er en såkaldt højmose med bl.a tørvemosser på toppen, der 

vokser med 1-2 mm pr/år. I Jardelund Mose er tørvelaget et enkelt 

sted 5 m tykt. I Frøslev Mose blev der gravet tørv indtil lige efter 2. 

verdenskrig. I Jardelund Mose indtil engang i 1960.erne Rundt om i 

mosen kan dybe vandfyldte tørvegrave ses til glæde for vandfuglene. 

Mosen blev i 1985 fredet, og i 1987 sattes en omfattende 

naturgenopretning i gang med rydning af krat. Ligeledes blev mosen 

gjort mere våd med etablering af pumpeanlæg, der fra 70 meters 

dybde henter grundvand op til overrisling af mosen. Der blev gravet 
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nye vandhuller og lukket afvandingsgrøfter. I store dele af mosen 

sørger skovkvæg for, at mosen ikke gror til.  

I 1872 fandt Hans Jørgensen fra Ellund et lille udsmykket skrin, mens 

han gravede tørv i mosen. Samme år blev det smuglet over grænsen 

ved Kongeåen, og Frøslevskrinet opbevares nu på Nationalmuseet. 

Skrinet er fra år 1100. Findestedet i mosen er markeret med en 

egeobelisk. 

Adgangsforhold 

 

Der er fine parkeringsmuligheder i den sydlige- og nordlige del af 

plantagen. Der er to gennemgående veje i plantagen: Den 

syd/nordgående Ryttergabsvej, der går fra Frøslevlejren til Pluskærvej 

samt den øst/vestgående Krathusevej, der går fra motorvejen til 

Skyttehusvej. 

Ved Eflingbjerg er der et udsigts-/fugletårn. 

Til mosen kommer man ad Ladevej gennem Beckmanns Plantage. For 

enden af Ladevej er der parkeringsplads. 

Tæt ved parkeringspladsen er der et informationshus med oplysninger 

om mosens geologi, dyreliv m.v. 

Herfra udgår en afmærket sti rundt i mosen. Den afmærkedesti har 

forbindelse med stisystem i Jardelund Mose, og vælger man den tur, så 

skal pas medbringes. Under turen rundt i mosen passeres 

Frøslevskrinets findested, der er markeret ved en egeobelisk. 

I mosen er det på alle årstider nødvendigt med vandtæt fodtøj. 

Udnyttelse 

 

Plantagen bliver meget benyttet som rekreativt område, og der er da 

også opsat adskillige borde og bænke, ligesom der er flere bål- og 

grillpladser. I plantagen er der skovlegeplads mellem motorvejen og 

Frøslevlejren, hundeskov nord for Frøslevlejren og en 200 m 

skydebane, der flittigt benyttes. Frøslev Jagtforening driver jagt i 

mosen.  
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Finkehede i Frøslev Plantage 

Sidste nyt 

16-05-2011: SORTSPÆTTE. 

Ringmærker, Hans Christensen meddelte, at et kuld sortspætter i den sydlige del af Plantagen blev ringmærket 



den 8. maj. I den nordlige del blev et kuld sortspætter ringmærket den 14. maj. Begge steder var der tale om 3 

hunner og 1 han.  

 

15-04-2011: BLÅHALS. I løbet af de sidste 5 år, er der et par gange set blåhals i mosen, dog uden at yngle. 

Mosen rummer samme biotoper, som i blåhalsens kerneområder i sydvestjylland. Vi har derfor været spændt på, 

hvornår blåhalsen blev fast ynglefugl. Det er så formentlig lykkes i år.  

1. april sås en syngende han i den sydvestlige del, og 5. april sås en syngende han samt en hun i den centrale 

del af mosen. P.t. er alle fugle stadig på plads.  

 

26-03-2011: NATURMØDE. I dag var der arrangeret et møde med skovfoged, Martin Reimers i mosen og 

plantagen. Vi kunne her komme med gode idé.er og tiltag til til naturforbedringer. Ligeledes ville Martin 

fortælle om kommende projekter fra Skov- og naturstyrelsens side. Vi mødtes kl. 0900 på p.pladsen ved 

infohuset i mosen. Vi gik herefter til mosen sydlige del, hvor vi kunne ønske os en udgravning til et nyt vandhul 

til gavn for de ynglende traner. Martin var positiv overfor idé.en, men han mente ikke, at der p.t. var økonomi 

til projektet. Vi kørte herefter rundt i plantagen, hvor Martin fortalte om kommende skovrydninger. Ved 

Stormenes hav ryddes et stykke sydvest for søen. Ved Grusgravvej vest for grusgraven ryddes en temmelig stor 

bevoksning. Vores ønske om rydning af et stykke skov mellem Finkehede og Grusgravvej blev umiddelbart 

afslået. Martin ville dog se en ekstra gang på forslaget. En rigtig god og ubytterig dag. De påtænkte rydninger 

vil helt sikkert være til gavn for fuglelivet i plantagen.  

 

 

27-06-2010: NATRAVN. Efter godt initiativ af Gert L. Jørgensen, Als, hvor han fandt en syngende natravn i 

Plantagen, genfandtes den i dag samme sted. Yderligere fandtes en syngende natravn ca. 1 km derfra. 

Plantagen vil i nærmeste fremtid blive grundigere undersøgt, idet der meget vel kan være flere natravne. 

Meget spændende, da der i en længere årrække ikke er fundet natravne i Plantagen.  

 

22-05-2010: SORTSPÆTTE. Ringmærker Hans Christensen ringmærkede idag 2 hanfugle og 2 hunfugle i 

Plantagen  
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Bynkefugl, talrig i Mosen  Fotot:anonym 



Status 

Så foreligger resultatet for ynglefugle for udvalgte arter i 2010. Vi har valgt et begrænset antal arter, men så til 

gengæld gået 100 % efter dem. Derudover har vi medtaget andre arter, der ikke er dækket 100 %. 

 

SIKRE ARTER:  

Huldue: 3 par. 

Turteldue: 17-20 par. 

Hedelærke: 2 par. 

Skovsanger: 8-10 par. 

Sortstrubet bynkefugl: 13 par. 

Grønspætte: 1 par m. 3 unger. 

Sortspætte: 1 par m. 4 unger. 

Natravn: 3 par. 

Rødrygget tornskade: 51 par. 

 

IKKE FULDT OPTALTE ARTER: 

Stor hornugle: 1 par m. 1-2 unger. 

Duehøg: 1 par. 

Musvåge: 1 par. 

 

 

 
Engpiber, karakterfugl i Mosen Foto: anonym 


