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RandersWeekend

Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

RANDERS: Morgenduggen forbere-
der fødderne på, hvad der er i ven-
te i mosen. Måske gummistøvler 
havde været at foretrække, men jeg 
tager chancen.  

Efter få minutter forlader vi sti-
en og går gennem et led. Ud på en-
gen, hvor en flok sortbrogede køer 
allerede er i fuld gang med dagens 

naturpleje.

Kommunens sjældneste blomst
Pia Boisen Hansen afsøger kon-
centreret engbunden. Hun er på 
udkig efter kommunens sjældne-
ste blomst, Rank Viol, der kun har 
ganske få levesteder tilbage i Dan-
mark.Ja, i 2009 er Rank Viol kun 
noteret med ti forekomster i Dan-
mark og anses derfor at være på 
vej ud af  den danske flora.

Efter fem minutters søgen giver 
Pia op, og vi går tilbage til stien. 
Bare den ranke viol ikke har for-
ladt Paderup Mose, men kun var 
umulig at finde, fordi den er blom-
stret af  for i år.

Naturen renser
»Mosen er på ca. 26 hektar. Detvar 
tidligere enhøjmose, der er dannet 
efter sidste istid. Overalt bærer mo-
sen præg af  tørvegravningi form 
af  dybe damme, som der findes et 

PÅ BYNÆR 
NATURTUR 
I PADERUP MOSE Langs bredden af det storeregnvandsbassinet i Paderup Mose 

dominerer den gule vandpeberrod. Foto: Randers Kommune

En stille skovsø dukker frem mellem birketræerne. Men lad dig ikke friste af den stille overflade 

og det klare vand: Tørvegrave kan være meget dybe. Foto: Randers Kommune

Udenfor. På p-pladsen for enden af Minervavej 
venter Randers Kommunes biolog, Pia 
Boisen Hansen. Vi skal på tur i Paderup 
Mose. Gennemtraske et par kilometer sti 
rundt i det bynære naturområde, der ligger 
som en ring rundt om en godt 20 meter høj 
bakke med det sigende navn Mosehøj.

halvt hundrede af  i området,« for-
tæller Pia Boisen Hansen.

Til venstre for stien møder vi det 
første vand. Ikke en tørvegrav, men 
et stort, udgravet regnvandsbassin. 
Overgroet med pil, brændenælder, 
tagrør og dunhammer bærer søen 
tydeligt præg af, at vandet i den er 
meget næringsrigt.

»Søen fungerer som regnvands-
bassin for overfladevand og tagned-
løb i Paderupområdet. Alt det grøn-
ne er resultatet af, at naturensuger 
næringsstofferne ud af  vandet og 
på den måde fungerer som rens-
ningsanlæg,« forklarer Pia Boisen 
Hansen.

Lav vandstand i højmosen
Vi bevæger os dybere ind i mo-
sen. Den tørre sti er blevet blød, og 
græsrabatten afløst af  pilekrat. Gø-
gen kukker. Nattergalen stemmer i. 

»Du skal løbe henover for ikke at 
synke i,« griner Pia.

Vi fortsætter langs Carlsberg-
grøften gennem det lange græs, der 
ernærer sig fra gentagne opslem-
ninger fra grøften, som har det 
med at sande til. 

Den lange, lige Carlsberg-grøft er 
et resultat af  et stort regulerings- 
og uddybningsarbejde, der blev 
gennemført som beskæftigelsesar-
bejde i 1940’erne. Regulering og ud-
dybning af  Brusgård Møllebæk, 
Carlsberg-grøften og grøften gen-
nem mosen betød, at vandstanden i 
Paderup Mosen med ét blev sænket 
med ca. en meter. Et indgreb, som 
har haft gennemgribende indvirk-
ning på flora og fauna i området - 
en skæbne, som deles med største-
parten af  Danmarks tidligere høj-
moser.

Bynær natur med variation
Vi slår et sving over en bro og ind 
i skovmosen. Birketræer og tør, 
brun højmosebund på skovstien. 
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 { Paderup Mose er rigt på rekreative værdier af betydning for hele kommunen, men 
området er også meget sårbart, og det er derfor vigtigt, at udnyttelsen bliver skånsom 
over for planter og dyr. Randers Kommune sørger for i samarbejde med forpagtere 
at sikre skånsom naturpleje i Paderup Mose og for at slå de offentlige stier.

Fakta1

Paderup Mose

I Paderup Mose findes et rigt og 
varieret dyreliv, der blandt andet 
omfatter rådyr, ræve og fasaner.

Ifølge fugleognatur.dk er følgende arter 
også observeret i Paderup Mose:

 { Rank Vinterkarse 

 { Vandrøllike 

 { Dusk-Fredløs 

 { Billebo-Klaseskærm 

 { Pomerans-Høgeurt 

 { Vandpeberrod 

 { Hunde-Viol 

 { Rank Viol

 { Råge 

 { Gøg 

 { Knopsvane 

 { Nattergal 

 { Gransanger 

 { Kobberfarvet Øjenløber 

 { Almindelig Vandnymfe 

 { Sarcophaga sp.(kødfluefamilien)

 { Almindelig Skorpionflue

Efter dagens rundtur i mosen 
kan følgende føjes til:

 { Trævlekrone

 { Blå libel

 { Blå mosaikguldsmed

 { Brun bjørnespinder

 { Krage

 { Husskade

 { Hundestejle    

 { og myg…
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Flora og fauna i mosen

Paderup Mose byder på 26 hektar fantastisk varieret natur 
blot et stenkast fra byen. Foto: Randers Kommune

Små, dybe tørvegrave ligger som 
perler på snor langs stien. 

Pia Boisen Hansen lyser op. Midt 
på stien i en lysning gror såvel tor-
mentil som kragefod - to flotte re-
præsentanter for rosenfamilien le-
verer beviset på, at vi nu er i næ-
ringsfattigt terræn. 

En hånd ned i den nærmeste tør-
vegrav, og biologen fremdrager en 
vandrøllike. Vandrølliken kan lide 
næringsrigt vand, så fattigdommen 
gælder altså ikke vandet.

»Det spændende ved Paderup 
Mose er, at naturen er så varieret. 
Det ene øjeblik har du udsigt over 
enge og græsmarker, heste og kø-
er. Og øjeblikket efter er du i pile-
krattet eller birkeskoven med fug-
lekvidder og udsigt over en stille 
skovsø. Lige uden for byen. I gåaf-
stand fra storcentret. Så fås det ik-
ke mere bynært,« konstaterer Pia 
Boisen Hansen.

Biolog Pia Boisen Hansen er på udkig efter kommunens 
sjældneste blomst: Rank Viol. Foto: Randers Kommune


