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Kragelund mose er et 10,3 ha stort udyrket, fredet areal beliggende tæt på Padborg flyveplads.
Mosen udgør den sidste rest af et større nu opdyrket hedemoseområde. Arealet kom til skovdistrikt
fra Bov kommune i 1982, efter at kommunen havde overtaget dette ved fredningen i 1977. Arealet
er justeret ved skelregulering med flyvepladsen midt i 1990´erne.

Formålet med fredningen er beskytte et fra gammel tid bevaret hedemoseareal indeholdende nogle
tørvekulmiler.

Der er – og har især tidligere – været et rigt fugleliv i mosen, og op til begyndelsen af 1970 har der
været spillende urfugle. Der findes stadig enkelte områder med åbent vand. Arealet plejes ved
kreaturgræsning
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Området ligger på Tinglev Hedeslette og består af flyvesand i nord og ekstramarginalt
smeltevandssand overlejret af ferskvandstørv i syd.
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Størstedelen af mosen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1969
(registreringsnummer 4640.00.1) om fredning af mose af kulturhistoriske og botaniske grunde.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 fremgår det vedrørende Kragelund
Mose, at der går en biologisk korridor gennem mosen, at den ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser samt at skovrejsning er uønsket. Mosen er af biologisk værdi.

Der er efter VVM redegørelse anlagt en motor cross bane umiddelbart nord for Kragelund mose.
Der skal være anlagt et ca. 25 m bred egebælte mellem mosen og motor cross banen.
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Arealet plejes fortsat skånsomt med græsning, så hensynene til mose, overdrev og kulturhistorie har
prioritet. Der tages hensyn til tørvekulmilerne, som frahegnes.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i mosen er 10,3 ha mose.
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§ 3-beskyttet mose. Mosedelens afgrænsning mod overdrevet aftegner sig ret markant i landskabet
som en lille skrænt.
Mosen er fugtig og lysåben. Der er mindre partier med vand. Der er få spredte buske.
Mosen er hegnet sammen med overdrevet og arealer med andet ejerforhold.
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�	A�Enkimbladede: Blåtop, bølget bunke, almindelig hvene, smalbladet kæruld, lyse-siv, almindelig star, grå star,
rød svingel, tagrør.
Tokimbladede: Brombær, hedelyng, klokkelyng, porse, tormentil, vandnavle.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, rød-gran, grå-pil, almindelig røn.
Mosser: Tørvemos.
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����A Lysåben næringsfattig mose med dværgbuske. Områdets naturforhold bevares og
udvikles ved ekstensiv græsning.

:����)�#� (MOS – 3,2 ha), :����)�#7 (MOS – 0,5 ha)
§ 3-beskyttet overdrev beliggende på en tørt fladt bakkedrag. Det er hegnet sammen med mosen og
arealer med andet ejerforhold.
Typiske overdrevsarter er mark-frytle, vellugtende gulaks, håret høgeurt og rødknæ.
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�	A Enkimbladede: Bølget bunke, mark-frytle, vellugtende gulaks, almindelig rapgræs, rød svingel.
Tokimbladede: Hedelyng, håret høgeurt, tyttebær, revling, bidende ranunkel, rødknæ, almindelig røllike, skovstjerne,
hvid snerre, almindelig syre, tormentil, engelsk visse.
Vedplanter: Dun-birk
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����A Bevaring af overdrev på lavt bakkedrag. Områdets naturforhold bevares og udvikles
ved ekstensiv græsning.


