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Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling
er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980´erne til i dag 330,9 ha. Sammen med Jardelund
Mose på den tyske side udgør mose- og naturområdet ca. 500 ha.

Ved Overfredningsnævnets afgørelse af 20. sept. 1985 blev 310 ha. af Frøslev mose fredet med det
formål: ”at genskabe og derefter bevare områdets karakter af højmose med omkringliggende åbne
arealer og egekrat. Fredningen tilsigter i øvrigt en beskyttelse af det til mosen tilknyttede dyre- og
planteliv”.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe
naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.
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Frøslev-Jardelund moser var tidligere hjemsted for en relativ stor bestand af urfugle. De er nu borte,
men man forventer, at en stor del af de andre fuglearter, som er knyttet til hedemoser og græssede
enge, vil vende tilbage, efterhånden som området ændrer sig i en mere åben retning.

Der henvises til den af Sønderjyllands amt og Aabenraa statsskovdistrikt udarbejde Rapport: Pleje
og Naturgenopretning i Frøslev Mose 1987 –1999.

Mosen afvandes af gravede grøfter bl.a. Grænsevandløbet mod vest.  Over Grænsevandløbet er der i
1995 bygget i alt 6 dæmninger som bl.a. skal forhindre  afvanding mod vest. I Østerby enge syd for
mosen er vandløbet endnu ikke lukket, da forholdene til ejerne ikke er afklaret.

Grundvandet står højt i området 1 til 2 m under terræn i mosens randområder og 0,4 til 0,5 m under
terræn i den centrale del.
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Frøslev Mose ligger i en lavning på Tinglev Hedeslette. I den østlige del findes en lille bakkeø som
udgør et morænelandskab med overvejende sandbund fra næstsidste istid. Selve mosen består af
ferskvandstørv. Øst for denne ligger ekstramarginalt smeltevandssand som ofte er overlejret af
ferskvandsgytje. I øst findes desuden flyvesand, smeltevandssand samt morænesand og –grus. I
mosens nordlige del findes 3 små bakkeøer bevokset med egekrat –Knøs, Røreng krat og Porskær
krat – som udgør et morænelandskab med overvejende sandbund fra næstsidste istid.

Området ligger i det nationale geologiske interesseområde 111 Frøslev Sande. Desuden ligger
Frøslev Plantage i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 1, der bl.a.
indeholder indlandsklitter og senglaciale flyvesandsformer (”klimper”).

Frøslev Mose er medtaget i det nationale geologiske interesseområde fordi det i modsætning til
Frøslev Plantage repræsenterer hedeslettelandskabet uden væsentlig flyvesandspålejring. Den
geologiske værdi skyldes desuden en speciel dannelseshistorie som er beskrevet ovenfor under
afsnittet ”Landskab”.

Skal de geologiske værdier plejes, bør mose og især den lille bakkeø henstå uden slørende
træbevoksning.

Årsnedbøren er ca. 1.030 mm.
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Mosen er en del af habitatområde nr. 87 – Frøslev Mose, Internationalt Naturbeskyttelsesområde nr.
97, samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 70.

�	�������	
Størstedelen af mosen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. september 1985
(registreringsnummer 7849.000) om fredning af mose, egekrat og landbrugsarealer ved
landegrænsen i et landskab med landskabelige og naturhistoriske værdier. Indeholder
plejebestemmelser for genskabelse af højmosen men er i øvrigt hovedsageligt en status quo-
fredning med plejeadgang. Mindre afståelser til staten bl.a. ved Miljø- og Energiministeriet.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Frøslev Mose prioriteret som et
naturområde omgivet af VMPII-lavbundsarealer og med en biologisk korridor fra nord til syd.
Plantagen er af geologisk og friluftsmæssig værdi samt af særlig biologisk og landskabelig værdi.
Nord for mosen er der i regionplanen udlagt skovrejsningsområder (nr. 83), hvor der er privat
interesse for at rejse ny fredskov.
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5,8 ha (afd. 3797) i Porskær krat i mosens østende er udlagt til urørt skov. Overdrevet øst og syd for
(12,3 ha) er udlagt til græsningsskov. Stævning bør finde sted i mindre partier af græsningsskoven
med mellemrum. Krattet indeholder enkelte småbladet lind, røn, tørst, asp og gedeblad, og er det
største af tre egekrat, som markerer sig tydeligt i landskabet. Det skyldes, at de er meget gamle, og
bærer præg af både stævning og græsning. Navnet Kogangen fortæller om den tidligere driftsform.
En del af naturplejen går ud på at lade egekrattet brede sig, men det er ønskeligt, at der til enhver tid
opretholdes åbne, overdrevsagtige partier også på lang sigt.
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Der knytter sig mange skildringer af det folkeliv, der har været forbundet med tørvegravningen i
Frøslev mose. Enhver gård i Frøslev havde sin egen moselod. Navnene Brødløs, Det Lune Vand
(måske er navnet ”Lundvand”, men udtalt med langt u) og Hvilpold er forbundet med
tørvegravningen. Tørveskærene kan genfindes i mosens overflade. Navnene Kolonisthuse, Canada
og Amerika giver fingerpeg om den nybyggerånd, der har hersket i området.

Frøslevskrinet, hvis findested er markeret med en egeobelisk, blev fundet i mosen i 1872.

Landegrænsen fra 1920 er markeret med træ-grænsepæle.
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Der er i fredningen af hensyn til dyrelivet indført visse adgangsbegrænsninger i fuglenes yngletid.
Det drejer sig om, at det i perioden ikke er tilladt at færdes uden for eksisterende veje og stier.

Skovdistriktet har afmærket en vandrerute gennem mosen, og opført en naturudstilling med borde
og bænke. Distriktet har ved skiltning anført, at hunde ikke må medtages i mosen.

Sammen med Sønderjyllands amt har Skovdistriktet udgivet en informationsfolder for Frøslev
mose.

I forhold til øvelsesaktivitet administreres Frøslev Mose som B-skov, dvs. ingen organiserede
aktiviteter.

��	�.���	����	
Frøslev mose overvåges årligt med hensyn til grundvandsstanden, ændringer i vegetationen og
dyrelivet.
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Rødgranen i afd. 3792b på 0,3 ha forynges med eg enten ved naturlig tilgroning af arealet eller ved
ekstensiv indplantning af ege af lokal herkomst. Det tidligere granareal syd for Info-huset i afd.
3796 (ryddet i 1998/99) inddrages i den generelle naturpleje af moseomådet. Det samme gælder afd.
3792c.

Naturlig udvidelse og etablering af nye egekrat fremmes.

Mosen plejes ved græsning med kreaturer. I en årrække har området været græsset af både kreaturer
af skovracen (distriktets egne kreaturer) og i egnede randzoner ved bortforpagtning.

Krattet i afd. 3794 d ryddes mekanisk, såfremt adgangsforholdene måtte gøre det muligt.

Mosens randarealer udvides ved tilkøb og etablering af hede, enge og overdrev. Specielt tænkes på
Beckmanns plantage. Det er muligt, at urfuglens tørbiotop genskabes. Såfremt mulighederne viser
sig, tilkøbes enklaverne i mosen.
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Der samarbejdes med de tyske fredningsmyndigheder om naturgenopretning og –overvågning,
skiltning, information og vildtforvaltning. Inden for skovrejsningsområde nr. 83 er det muligt at
udvide både Frøslev Plantage og Mose.

Etableres en cykeltur med geologisk tema i Frøslev Plantage er det oplagt at lægge turen omkring
Frøslev Mose med bakkeø for at få et indtryk af bakkeøen samt hedeslettelandskabet uden
flyvesandspålejring.
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Der er registreret 400 arter af sommerfugle, bl.a. ensianblåfugl, kobberbrun spinder, lille natpå-
fugleøje og rødt ordensbånd.
Kobberbrun spinder er på rødlisten som truet (E). Den findes kun i Frøslev Mose. Ringspinder er
ligeledes på rødlisten som truet (E).
Ensianblåfugl, Apamea aquila (ugleart ), i dag kun i Frøslev Mose og Draved Mose, Coenobia rufa
(ugleart) og Eupithecia pygmaeata (målerart) er på rødlisten som sårbare (V).
Harpya milhauseri (spinderart) og Amphipoea lucens (ugleart) er på rødlisten som sjældne (R).
Trichiura craetaegi (spinderart) er på gullisten som opmærksomhedskrævende (X).
Lithophane semibrunnea (ugleart) kendes i færre end 100 eksemplarer fra Danmark. Conistra
rubiginea (ugleart) er fundet for første gang i Sønderjylland i mosen.

�	����
Butsnudet frø, spidssnudet frø, stor vandsalamander (alle på gullisten som
opmærksomhedskrævende (X)).

������
Almindeligt firben, hugorm.

'����
Gråand, hedehøg, bynkefugl, dobbeltbekkasin, stor regnspove, vibe, gøg, engpiber,
græshoppesanger, gråkrage, landsvale, nattergal, sanglærke.
Fouragerende: Fiskehejre, trane, mosehornugle, stor regnspove.
Mosehornugle er på rødlisten som truet (E).
Hedehøg er på rødlisten som sårbar (V).
Trane og stor regnspove er på rødlisten som sjælden (R).
Vibe er på gullisten som opmærksomhedskrævende (X).
Gråand er på gullisten som national ansvarsart (AT).
Tidligere forekom urfugl (rødlistet som truet (E)). Måske stammede fuglene fra fugle, der sidst i
forrige århundrede blev udsat i Frøslev Plantage som jagtvildt.

�	������
Hare, mosegris, ræv, rådyr.
Hare er på gullisten som opmærksomhedskrævende (X).

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i mosen udgør 1,7 ha sø, 121,3 ha eng, 10,9 ha overdrev og
167,6 ha mose.
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:����)$#� (MOS – 0,60 ha), :����)$#� (KRT – 1,80 ha), :����)$%� (MOS – 145,90 ha), :��
�)$%� (KRT – 9,20 ha), :����)$%7 (SØ – 1,70 ha), :����)$%� (KRT – 4,70 ha)
§ 3-beskyttede søer og moser og ferske enge.
Afsides, åbent område, som overvejende består af højmose og fattigkær. Mosen fortsætter i vest
over rigsgrænsen i Jardelund Mose.
Distriktets arealer er isprængt nogle mindre parceller med andet ejerforhold. Disse parceller skiller
sig ikke ud i terrænet og udgør sammen med distriktets arealer et sammenhængende hele.
Nærværende beskrivelse dækker hele området, da det ville være urimeligt og uhensigtsmæssigt at
begrænse beskrivelsen til distriktets arealer.
I nogle dele af området, især mod nord og øst, findes en del krat. De kratbevoksede dele skal for en
stor dels vedkommende forynges med mose, og de er medtaget i beskrivelsen.
Gennemgående er området ret tørt, men dog med fugtige partier med benbræk, kæruld, mv.
Der findes flere mindre søer og vandhuller i mosen. Nogle af søerne er udlitreret som sø (afd.
3794c), mens andre blot er markeret på kortet som blå ringe.
Omtrent midt i mosen ligger Stoffers Vand. I denne sø er der små øer med birk og pil. Vandet er
klart og brunt. Der er næsten ingen flydebladsplanter.
Der findes ret store åbne søer nær rigsgrænsen. Deres vand er mørkt og grumset. Vegetationen i
disse søer er knapt så næringsfattig som ellers i mosen.
I 1995 blev 11,8 km vandløb ændret. Ved genopretningen blev i en 10-årig periode indpumpet
90.000 m3 vand årligt. Denne indpumpning er nu ophørt.
Arealet græsses. Plejen aftales årligt mellem amt og distrikt.

����
�	A Karsporeplanter: Dynd-padderok.
Enkimbladede: Liden andemad, benbræk, blåtop, bølget bunke, bredbladet dunhammer, mark-frytle, vellugtende
gulaks, sand-hjælme, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene, gul iris, smalbladet kæruld, almindelig
rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, tudse-siv, almindelig star, sylt-star, toradet star, mangestænglet sumpstrå, rød svingel,
tagrør.
Tokimbladede: Blåbær, brombær, glat dueurt, lådden dueurt, eng-forglemmigej, gederams, hedelyng, hindbær,
hjortetrøst, almindelig høgeurt, almindelig hønsetarm, femhannet hønsetarm, eng-kabbeleje, klokkelyng, kragefod, vild
kørvel, mælkebøtte, stor nælde, vand-pileurt, porse, bidende ranunkel, kær-ranunkel, lav ranunkel, revling, rødknæ,
skovstjerne, skvalderkål, hvid snerre, rundbladet soldug, sumpkarse, almindelig syre, ager-tidsel, horse-tidsel, tormentil,
tranebær, trævlekrone, vandnavle, vandrøllike, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, bævreasp, stilk-eg, bjerg-fyr, rød-gran, krybende pil, engriflet hvidtjørn, lærk, grå-pil, almindelig
røn, selje-røn.
Mosser: Tørvemos.
@�
�	��	��A 1.
��� ������A 2. Krattet dog 1.
>1���
����A� Genopretning af lysåben fugtig højmose. Genopretningen forudsætter hævning af
vandstand, f.eks. ved lukning af afløb. Krattet i afd. 3794d ryddes til mose. Græsning fortsættes.

:����)$�� (ENG – 31,70 ha), :����)$�� (ENG – 19,70), 8.	���2�:����)$���(ENG – 18,20 ha)
§ 3-beskyttede ferske enge. Store flade engområder i mosens nordlige udkant. Der er vedplanter
langs sporene. Derudover er der kun meget få, spredte vedplanter. Området er gennemgående ret
tørt.
Der findes små spredte vandhuller, der benyttes af kreaturerne. Bredderne er oftest nedtrådt, og
vandet er uklart. Vandhullerne er markeret på skovkortet som blå ringe.
Langs Rørengs nordside og sydside går lange brede frahegnede grøfter (kanaler) med vand. Grøften
på nordsiden er Røreng Kanal.
Engene afgræsses af kvæg.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene, almindelig rajgræs,
almindelig rapgræs, eng-rottehale, eng-rævehale, knæbøjet rævehale, lyse-siv, rød svingel, svømmende vandaks.
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Tokimbladede: Brombær, glat dueurt, gederams, almindelig høgeurt, almindelig hønsetarm, hvid kløver, rød-kløver,
mælkebøtte, stor nælde, porse, gåse-potentil, krybende potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, ager-tidsel, horse-tidsel.
Vedplanter: Dun-birk, bævreasp, stilk-eg, engriflet hvidtjørn, grå-pil, krybende pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 2.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af åbne enge ved fortsat græsning.

:����)$�� (ENG – 49,20 ha), :����)$���(ENG 2,50 ha) +.���	��	
§ 3-beskyttede ferske enge. Store flade engområder i mosens sydlige udkant. Der er nogle levende
hegn og enkelte spredte buske. Det meste af området er ret tørt.
Der findes to små vandhuller, der benyttes af kreaturerne. Bredderne er nedtrådt, og vandet er
uklart. Vandhullerne er markeret på kortet som blå ringe.
Området er delt op i mindre områder af hegn. Afgræsningen sker med kvæg.
����
�	A Enkimbladede: Mose-bunke, bredbladet dunhammer, almindelig hundegræs, almindelig hvene, kryb-hvene,
almindelig rajgræs, almindelig rapgræs, eng-rævehale, lyse-siv, rød svingel, vandnavle.
Tokimbladede: Blåhat, eng-brandbæger, brombær, grå bynke, stor fladstjerne, eng-forglemmigej, almindelig fredløs,
gederams, almindelig høgeurt, almindelig hønsetarm, hvid kløver, kransbørste, almindelig kællingetand, vild kørvel,
mælkebøtte, stor nælde, hvid okseøje, krybende potentil, bidende ranunkel, lav ranunkel, almindelig røllike, kruset
skræppe, almindelig syre, horse-tidsel, trævlekrone, lancet vejbred, muse-vikke, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, krybende pil, grå-pil, almindelig røn.
@�
�	��	��A 2. Engene supplerer interessant landskab.
��� ������A 2.
>1���
����A Tilvejebringelse af åbne fugtige enge. Det tilstræbes, at vandstanden er så høj som
muligt. Den nuværende græsning fortsættes.

:����)$)� (ORE – 10,90 ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Afgræsset overdrev, som til dels er omgivet af åbne afgræssede arealer med
andet ejerforhold. Der er spredte træer. I nord ved Porskær Krat står træerne ret tæt.
Afgræsningen sker med får.
Typiske overdrevsarter er mark-frytle, vellugtende gulaks, håret høgeurt og rødknæ.
����
�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, vellugtende gulaks, sand-hjælme, almindelig hundegræs,
almindelig hvene, almindelig rapgræs, lyse-siv, almindelig star, sand-star, rød svingel.
Tokimbladede: Græsbladet fladstjerne, hedelyng, almindelig høgeurt, håret høgeurt, almindelig mælkurt, bidende
ranunkel, rosmarinlyng, rødknæ, almindelig røllike, hvid snerre, tormentil.
Vedplanter: Stilk-eg, engriflet hvidtjørn, grå-pil, skov-æble.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af overdrev ved fortsat græsning. Ved Porskær krat kan der foretages
nænsom udtynding af træerne.

8.	����5����
§ 3-beskyttet vandløb. Bred lige kanal i skellet langs nordsiden af Røreng. Omgivelserne er flade og
lysåbne. Længden er 1900 m. Bunden er fast og sandet. Vandet er lidt uklart. Forureningsgraden er
III.
����
�	A�Enkimbladede: Grenet pindsvineknop.
Tokimbladede: Smalbladet mærke.
&3	A Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Tovingede: Dansemyg: 0����(�	����,��	�������	�.
>1���
����A Er ikke målsat af Sønderjyllands Amt.
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Samarbejdet med Tyskland om formidling og naturpleje af det samlede område udvides. Der søges i
planperioden udarbejdet et samlet dansk/tysk stisystem og en dansk/tysk information om det
samlede område. Da grænsepassage nu kan ske lovligt uden paskontrol vil der være nye muligheder
for en samlet formidling. Naturudstillingen i Info-huset vedligeholdes og revideres så den har
sammenhæng med den nyetablerede information på den tyske side.

Græsning med egne og/eller fremmede  kreaturer sker fortsat så længe det er naturplejemæssigt
ønskeligt.

Området optages på listen over distriktets ”B-skove”.

Der arbejdes på etablering af fysisk sammenhæng mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage.
Såfremt der tilkøbes væsentlige randarealer skal de indgå i den rekreative formidling for området.

Udgivelser:
Pleje og naturgenopretning i Frøslev Mose 1987-1999. Rapport udgivet af Skov-og Naturstyrelsen -
Aabenraa Statsskovdistrikt og Sønderjyllands amt, august 1999.
Status over storsommerfugle i Frøslev Mose (af Benny Steen Larsen og Karl Erik Stovgaard).
Biologiske undersøgelser. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Aabenraa Statsskovdistrikt, april
1999.


