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Arealet, der er et 3,2 ha stort fredet mose- og overdrevsareal, beliggende syd for Hostrup Krat, kom
til skovdistrikt i 1983 i forbindelse med at arealet blev fredet. Formålet med fredningen var at
beskytte områder med mose og bakkedrag, og landskab med fauna-interesser (padder). Arealet
plejes ved græsning.
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Arealet ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund. Den nordligste del ligger hvor den
tunneldal slutter som kommer fra Hostrup Krat. Fra nordnordvest mod syd løber en randmoræne
aflejret foran den Ungbaltiske is. Området består af smeltevandssand og –grus samt ferskvandstørv.
Den sydvestligste del ligger på randen til morænegrus.

Området ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 2. I denne del
af interesseområdet fremtræder tydelige randmorænestrøg ved Kliplev, Søgård og Kværs samt en
tunneldal fra Krusmølle der går over i Hostrup-åsen.
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Området er fredet ved to fredninger:

•  Overfredningsnævnets kendelse af 6. juli 1983 (registreringsnummer 7483.000) om
fredning af område med mose og bakkedrag og landskab med fauna-særinteresser
(padder). Afståelse til staten ved Miljøministeriet.

•  Overfredningsnævnets kendelse af 22. februar 1990 (registreringsnummer 7483.01.0 )
om fredning af åbent overdrevslandskab med geologiske, biologiske og kulturhistoriske
interesser. Status quo med særlige driftsformer og plejebestemmelser.

Baggrunden for fredningerne er foruden overdrevet, de fine stendiger og strøstenene i
jordoverfladen.
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I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er arealet prioriteret som et
naturområde med en biologisk korridor umiddelbart syd for. Arealet er af friluftsmæssig værdi samt
af særlig landskabelig og geologisk værdi og er beliggende i et område med særlige
drikkevandsintersser. Skovrejsning er uønsket.
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Andelen af §3-beskyttede naturtyper i området udgør 2,8 ha overdrev og 0,4 ha mose.

:���$##� (ORE – 2,80 ha), :���$##� (MOS – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose og overdrev. Området er ekspropieret og fredet af hensyn til en forekomst af
løgfrø (rødlistet som sårbar (V)). Det drejer sig om et overdrev med mose i den nordlige del.
Området er omgivet af arealer med andet ejerforhold. Mod nord ligger en losseplads.
Størstedelen af området er hegnet. Hegnet følger ikke skellet nøje, idet dele af overdrevet i vest og
især i syd ligger udenfor. Sydvest for hegnet går overdrevet op ad en nordvendt bakkeskråning.
Overdrevet er dækket af høje græsagtige planter. Der er en del buske, især omkring søen og i
sydvest uden for hegnet. Forekomst af arter som har tendens til at sprede sig som dun-birk, gyvel,
rynket rose og grå-pil skønnes ikke at udgøre et problem på nuværende tidspunkt.
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Typiske overdrevsplanter er mark-frytle, vellugtende gulaks, håret høgeurt, knold-ranunkel, rødknæ
og kornet stenbræk.
Sydligt på overdrevet findes en fugtig lavning med bl.a. lyse-siv og kæruld.
I buskads på overdrevet syd for hegnet forekommer tyndakset gøgeurt.
Mosen er tæt bevokset med skyggende pil og dunhammer. Der er frit vand under buskene. Vandet
er klart.
Området græsses ikke.
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�	A� Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, bredbladet dunhammer, mark-frytle, vellugtende gulaks,
tyndakset gøgeurt, almindelig hundegræs, smalbladet kæruld, almindelig rapgræs, lyse-siv, kær-star, rød svingel.
Tokimbladede: Bellis, cikorie, gederams, håret høgeurt, rød-kløver, vild kørvel, mælkebøtte, stor nælde, vand-pileurt,
gåse-potentil, bidende ranunkel, knold-ranunkel, rejnfan, rødknæ, kruset skræppe, kornet stenbræk, stinkende
storkenæb, sumpkarse, ager-tidsel, horse-tidsel, lancet-vejbred, engelsk visse, tveskægget ærenpris.
Vedplanter: Dun-birk, stilk-eg, gyvel, engriflet hvidtjørn, grå-pil, rynket rose.
Mosser: Tørvemos.
&3	A Løgfrø.
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�	��	��A 1 (forekomst af rødlistet art).
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af artsrigt overdrev og vådområde med løgfrø. Det undersøges om arealet
kan græsses.


