
Skov 226 - Mosely 
 
 
Afd. 116acd (EG 1940 – ha, SLE – ha, MOS – ha), i alt  ha 
 
Naturinteresserne på ejendommen Mosely samler sig i høj grad om egeskoven nord 
for shelterpladsen, som er naturskov med islæt af bøg, bævreasp og ene m.fl. 
Egeskoven har endnu tydeligt kratpræg som følge af stævning og skovgræsning, som 
har varet ved indtil for få årtier siden. Der er således mange bugtede, flerstammede 
ege med lavtsiddende grene og sidestammer, mens adskillige andre er gjort 
enkeltstammede ved senere afskæring af sideskud (efterstævning). Udgåede enebuske 
fortæller den samme historie. Skoven er efterhånden ved at blive ret mørk og lukket, 
men der findes dog endnu partier med bunddække af blåbær. 
Mod nordøst er en del af den tidligere agerjord udlagt til vedvarende græsning, 
inklusive et lille hjørne af skoven. Umiddelbart øst for shelterpladsen ligger en 
tidligere sø, som er helt tilgroet af dunhammer. 
 
Karsporeplanter 
Bredbladet Mangeløv 
Ørnebregne 
 
Enkimbladede 
Bunke, Bølget 
Hundegræs, Alm. 
Majblomst 
Stilkaks, Skov- 

Tokimbladede 
Blåbær 
Blåhat 
Fuglegræs, Alm. 
Nellikerod, Feber- 
Nælde, Stor 
Skovsalat 
Skovsyre 
Storkenæb, Stinkende 
Vikke, Muse- 

Træer og buske 
Ahorn 
Birk, Vorte- 
Brombær 
Bævreasp 
Bøg 
Eg, Stilk-  
Ene 
Gedeblad, Alm. 
 

Gran, Rød- 
Gyvel 
Hindbær 
Hvidtjørn, Engriflet 
Hyld, Alm. 
Kirsebær, Fugle- 
Pil, Selje- 
Røn, Alm. 
Æble, Sød- 

Floraliste (meget ufuldstændig) fra skoven ved Mosely (afd. 116a), SNS 18.09.2007 
 
Naturværdi: egeskoven 1, slette og mose 4  Plejebehov: egeskoven hhv. 1 og 4, 
mosen 1, sletten 2 
Målsætning: Genoptagelse af den oprindelige drift i den østlige halvdel af 
egeskoven; den vestlige halvdel lades fortsat urørt. Den østlige del græsses i 
sammenhæng med sletten i 116c, forinden foretages en kraftig lysningshugst med 
hovedvægt på at fjerne skyggetræer (bøg, gran, ahorn). Mosen oprenses så der 
genskabes en sø ikke mindst til glæde for vandhulsaktiviteter i forbindelse med den 
rekreative benyttelse af Mosely. Mosens/søens nærmeste omgivelser græsses fortsat. 
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