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Skovdistriktets arealer består af 8 enkelte moseparceller på samlet 5,9 ha. i Nr. Hjarup mose. Nr.
Hjarup mose er en tidlige højmose, som nu grundet omkringliggende afvanding er gået i kratskov
bestående af birk, asp og pil.
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Mosen ligger lige på Hovedstilstandslinien. Mosen med de seks områder i den vestlige del ligger på
hedesletten mellem Toftlund og Gram Bakkeøer. Hedesletten afgrænses af en randmoræne mellem
de seks områder i vest og det ene i øst. Øst for randmorænen optræder et morænelandskab med
overvejende sandbund. Jordarten er ferskvandstørv.

Hjarup Mose ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr. 13,
Hoptrupdalen. Tilgroningsmosen Hjarup Mose ligger sydvest for tunneldalen ved Hoptrup, og er
hermed et velegnet eksempel til undervisningsbrug.
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Arealerne er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1985 (registreringsnummer
4010.00.1), der status quo-freder landskaber, skal genskabe højmosepræget og giver forbud mod
yderligere afvanding. Henlæggelse som delvist udyrket med plejeadgang, m.v.

Mosen er endvidere omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Hjarup Mose prioriteret som et
naturområde. Mosen er af biologisk og friluftsmæssig samt af særlig landskabelig og geologisk
værdi. Mosen er en del af et område med særlige drikkevandsinteresser.
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Vandstanden i Immervad Å er i 1920èrne sænket med op til 2 m. Dette har betydet en vældig
opdyrkning af tidligere mose- og hede arealer. Moserne er tidligere højmoser, hvor der helt op til
1960èrne har været foretaget tørvegravning. Nu er moserne genstand for tilgroning med krat.
Sønderjyllands amt har iværksat visse vandstandshævende foranstaltninger i Abkær og Stengel
moser.

Ved Immervad og Lille Immervad (tæt på Hjarup mose) har Hærvejen haft vadesteder og på de
højere liggende arealer findes en del gravhøje fra sten- og bronzealderen.
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Friluftslivet og publikums adgang er knyttet til Hærvejens cykel-  og vandreruter.
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Hele området er et potentielt område for genskabelse af et større naturområde. Distriktet bør være
opmærksom på muligheden, herunder for magelæg/jordfordeling. Såfremt der ikke i en årrække
fremover er mulighed for dette kan det overvejes, om arealerne skal afhændes.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i mosen udgør 5,9 ha mose.

:���)�#� (MOS – 1,00 ha), :���)�#� (MOS – 0,80 ha), :���)�#7 (MOS – 0,60 ha), :���)�#�
(MOS – 0,80 ha), :���)�#� (MOS – 0,70 ha), :���)�#� (MOS – 0,50 ha), :���)��� (MOS – 0,50
ha), :���)��� (MOS – 1,00 ha)
§ 3-beskyttet mose. I terrænet kan distriktets parceller ikke udskilles fra de øvrige mosearealer.
Mosen er under tilgroning med vedplanter, der er ganske høje. Uden om de skovagtige dele findes
åbne flader med kanaler.
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�	A Enkimbladede: Blåtop, mose-bunke, smalbladet dunhammer, eng-rottehale, eng-rørhvene, knop-siv, lyse-siv,
næb-star, tagrør.
Tokimbladede: Angelik, djævelsbid, hindbær, klokkelyng, kragefod, almindelig mjødurt, lyng-snerre, kær-svovlrod,
kær-tidsel, tormentil.
Vedplanter: Dun-birk, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
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����A Pleje samordnes med ejerne af de omliggende områder, der udgør størstedelen af
mosen. Det langsigtede mål er at genskabe en højmose. Umiddelbare plejetiltag er
vandstandshævning og rydning.
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Ingen væsentlige ændringer i perioden.


