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Rundt om 

ASFERG MOSE
UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

RANDERS: Siden ældre jern-
alder har man anvendt tørv 
til brændsel. Højmosetørv 
består næsten udelukkende 
af planterester og har en langt 
højere brændværdi end lav-
mosetørv, der har flere mine-
ralske bestanddele og giver op 
til fire gange så megen aske.

Asferg Mose har udover at 
levere tørv til brændsel væ-
ret brugt til agerdyrkning og 
græsning. Hver gård og hvert 
hus i sognet har haft en parcel 
i mosen.

I slutningen af 1800-tallet 
stod et nyoprettet lodsejerlav 
for afvanding af mosen. En af-
vanding, som med statsstøtte 
blev forbedret under 2. ver-
denskrig.

I 1947 opstod der en brand i 
mosen, og den brændte i flere 
måneder.

Masser af liv i mosen

Mens der før branden var 
mange hugorme i mosen, er 
de meget sjældne nu. Til gen-
gæld kan man - alt efter årstid 
- være heldig at støde på fir-
ben, snoge, stålorme og frøer 
og pattedyr som ilder og mår, 
hare, ræv og rådyr. 

Af fugle i mosen kan næv-

nes fyrremejse, løvsanger, 
rødhals, bogfinke og skov-
piber, blishøns, rørhøns lap-
pedykker, gråænder og fi-
skehejre. Går man gennem 
mosen en varm sommerdag, 
kan man desuden glæde sig 
over de mange farvestrålende 
guldsmede. 

Mosen består i dag mest af 
krat og småskov med blandt 
andet birk, hyld, hassel, pil, 
røn, el, bævreasp, fyr, tørst og 
gran. I mosen er også flere 
slags lyng, revling, tyttebær, 
tranebær, pors og mosebølle, 
hindbær og skovjordbær.

På ældre kort over området 
kan man se en sø kaldet Bund-
løs Sø. Den er i dag overgroet 

med en hængesæk (et plante-
samfund dannet af sammen-
filtrede rødder og stængler) af 
tørvemos, jomfruhår, krage-
fod, duskfredløs, bukkeblad, 
kærmysse og soldug. Sidst-
nævnte en lille, fredet kød-
ædende plante.

Husk, at du færdes på pri-
vat område. Vis hensyn, hold 
hunden i snor og vær op-
mærksom på, at der kan væ-
re jagt (vil være afmærket ved 
indgangen til mosen).

 
På www.natur.randers.dk 

kan du finde flere forslag til 
vandre- og traveture. 

Asferg Mose byder på et rigt fugleliv. I 
skoven har rødkælken eller rødhalsen 
her blandt andet selskab af solsorten, 
fyrremejsen, løvsangeren, bogfinken og 
skovpiberen, mens blishøns, rørhøns, lap-
pedykker, gråænder og fiskehejrer nyder 
godt af de mange små og store vandhuller.
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Grøn tur: Gå forbi Moselund mod øst ad Asfergvej. Drej til venstre ad første vej og 
følg den mod nord, til du rammer Balgårdsvej. Følg den mod vest til næste sidevej. 
Her drejer du mod syd gennem mosen og fortsætter, til du når udgangspunktet.

Rød tur: Start ved skolen og gå ud ad Østergade og Asferg-
vej. Drej til venstre ved Moselund og gå tværs gennem mo-
sen. Gå tilbage ad Balgårdsvej og Nørregade til skolen.

Har du tid, så tag en omvej hjem fra mosen gennem Asferg og ad Ejstrup Møllevej 
til Fårup. Her kommer du tæt på den idylliske Kåtbæk. Foto: Randers Kommune

Asferg Mose har leveret tørv til brændsel og været brugt til græs-
ning. Før i tiden havde hver en gård og hvert et hus i sognet sin par-
cel i mosen, hvor der blev gravet tørv. Foto: Randers Kommune

Asferg Mose består i dag mest af krat og småskov. Langs skovve-
jen står hindbærbuskene mandshøje. Foto: Randers Kommune

Vandoverfladen bliver brudt 
af en ørred, som har udset 
sig en godbid af en guldsmed 
en halv meter oppe i luften. 
Foto: Randers Kommune

 Asferg Mose

 {Udenfor i Randers 
Amtsavis hver 
uge er skrevet af 
kommunikations-
afdelingen i Randers 
Kommune, som 
giver gode råd om 
oplevelser i naturen i 
Randers by og opland.

 {Du kan finde flere 
forslag til traveture i  
Randers Kommune på  
www.natur.randers.dk
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