
Natur-ture, Søgård Mose 
 

Søgård Mose: 
Søgård Mose omfatter 85 ha mose, vådområde, skov og landbrugsarealer, hvoraf 
Fugleværnsfonden ejer 16 ha. af mosens centrale seværdige parti. De har forbedret 
forholdene i mosen ved naturpleje og de har lavet faciliteter til publikum, bl.a. 
infotavler, brochurer, stier og et stort fugletårn, hvorfra man kan nyde udsigten over 
mosen og dens fugleliv. Søgård Mose er en såkaldt hedemose og den har henligget som 
et fredet naturområde siden 1936. Jordbunden er sandet og ovenpå ligger et tykt lag 
af tørvemosser også kaldet spagnum. Mosejorden er sur og fattig på næringsstoffer. 
Det stiller helt specielle krav til planter og dyr at leve i en hedemose og derfor er det 
ret få og specielle plantearter som kan klare sig her. Bl.a. lyng, pors og kæruld. Af dyr 
ser man bl.a. hugorme, div. fuglearter og masser af edderkopper. Men mere herom 
senere. Hedemoserne er blevet meget sjældne i Danmark. Idag findes de næsten kun 
i Vest- og Sønderjylland. Store ”vandlidende” områder som hedemoserne, blev førhen 
i stor stil inddiget, afvandet, drænet og omlagt til agerland, og der blev plantet skov i 
mange af områderne. Heldigvis blev Søgård Mose bevaret som hedemose. 
 
Tur i mosen: 
Der er en helt speciel stemning i Søgård Mose, uanset hvilken årstid man vælger at 
tage derud. Om foråret kan man se og høre den lille lappedykkers parringsspil på 
søerne og se dobbeltbekkasinerne flyve parringsflugt med brummende halefjer. Om 
sommeren kan man ofte, i de tidlige morgen- og sene aftenstimer, se mosekonen 
brygge og man kan nyde synet af den smukke blomstrende kæruld med de hvide 
uldtotter. I sensommeren kan man nyde synet af de sødt duftende lyslilla lyngplanter 
i fuldt flor. Om efteråret kan man smage på de dejlige tranebær mosen byder på og 
opleve det specielle syn ”flyvende sommer” når edderkoppeunger i massevis svæver 
gennem luften med fine spind efter sig. Om vinteren kan man i klar frost nyde den 
rungende stilhed og det storslåede udsyn over mosen og i sneen se de mange spor 
efter rådyr og ræve.  
 
Området er gjort meget publikumvenligt, idet der på den lille p-plads ved turens 
start, er opsat informationsplancher, der giver en god brugbar baggrundsviden om det 
område man nu er på vej ind i. Man kan også tage en brochure i den opsatte 
brochureholder. Desuden er der i p-området opsat borde og bænke, hvor man kan 
nyde sine medbragte forfriskninger. Herfra går turen ind i selve området, ad en sti 
ind i et indhegnet areal. Man har valgt at have en stor flok naturplejere til at passe 
området så det ikke gror til i birkeplanter, derfor hegnet. Naturplejerne er en flok 
spektakulære galloway kvæg, sorte med et hvidt bælte om maven. Kvæget kan dog 



ikke komme ind i selve mosen, hvor lyng, mosser og andre planter skal have lov til at 
vokse i fred. I stedet håber man på at området, hvor kvæget færdes, med tiden vil 
udvikle sig til et græsklædt overgangsområde. Publikum bør heller ikke begive sig ud i 
selve mosen. Den er bundløs visse steder og kan derfor være farlig at færdes i. Bliv 
derfor indenfor det indhegnede område, hvorfra man fint kan se mosens meget 
spændende dyre- og planteliv. Stien føre hen til et stort observationstårn. Det er 
værd at forcere den stejle trappe op i tårnet, for man bliver belønnet med en 
formidabel udsigt over den åbne mose og dens små søer. Herfra kan man uden at 
forstyrre, følge fuglelivet, hvorfor det også varmt kan anbefales at tage en kikkert 
med sig på turen og evt en fuglebog. Man vil alt efter årstiden bl.a. kunne se en bred 
vifte af fugle, såsom dobbeltbekkasiner, lille lappedykker, krikænder, troldænder, 
pibeænder, gråænder, blishøns, fiskehejre, bramgæs, grågæs, stor skallesluger og 
masser af småfugle. Der er tillige blevet observeret en række spændende rovfugle 
over mosen, bl.a. blå kærhøg, rød glente, havørn, fiskeørn, fjeldvåge, hvepsevåge , 
lærkefalk, tårnfalk, musvåge, spurvehøg, duehøg mm.  
 
Selvom man ikke er fugleinteresseret er der meget andet at komme efter i mosen. 
Hvis man fx tager derud en tidlig morgenstund, hvor duggen ligger på alt, kan man 
opleve det særprægede syn af tusindvis af dugfunklendede edderkoppespind der 
ligger som et florlet, bølgende tæppe ud over mosen. Det ser utroligt smukt ud. I 
morgentimerne er der også gode chancer for at se rådyr, der kommer ud af plantagen 
for at græsse i lysningen. Der er masser af hugorme i mosen og det er ikke 
ualmindeligt at finde en kastet hugormeham ligge i toppen af en lyngplante. Går man 
rundt langs indhegningen til området kan man ikke undgå at finde de små fine 
tranebær der lyser rødt op i alt det grønne. Bærrene kan blive op til 1 cm store og de 
er kendt for deres virkning mod blærebetændelse. Tranebær er en dværgbusk med 
krybende skud, der kan blive op til en meter lange. Blomsterne er meget fine og 
smukke. Lyserøde og stjerneformede. I mosen finder man også den kødædende plante 
Rundbladet Soldug. Soldugs runde bladplade er beklædt med talrige skinnende og 
klæbrige kirtelhår. Hvis et insekt sætter sig på disse hænger det uhjælpeligt fast. 
De bliver ”fortæret” af planten ved at bliver opløst for derved at blive til næring. 
Førhen brugte man soldug som lægeplante mod vorter, ringorm, kighoste mv. Nogle af 
de planter der straks fanger ens øjne når man skuer ud over mosen er de mange lyng. 
Der findes tre arter af lyng i mosen: hedelyng og klokkelyng, som er de mest 
almindelige, men også den mere sjældne rosmarinlyng, endda i en stor bestand. 
Rosmarinlyngs blade ligner rosmarin, men tag endelig ikke fejl! Planten er giftig! Der 
er mange andre spændende vækster i mosen, bla. Tormentil, hvis rod er fortrinlig i 
kryddersnapse. Man finder i øjeblikket også stadig svampe, fx guldgaffel. Så er der 
selvfølgelig de mange tørvemosser, der med deres karakteristiske ”hoved”, adskiller 
sig fra andre mosser i udseende. Tørvemosserne gror på sur vådbund, i store løs ture. 



Stænglen dør gradvist nedefra, men vævet rummer store tomme celler, som kan 
opsuge store mængder vand. At tørv har været anvendt til brændsel ved nok de 
fleste, men at det førhen også blev brugt som ”toiletpapir” er nok de færrste 
ihvertfald unge mennesker klar over. Men det er selvfølgelig altid en handy viden at 
have med sig hvis man skulle kommer på overlevelsestur nær en mose.  
 
Venter på spændende fugle: 
Mosen var ved at gro til i briketræer for nogle år siden og der var fare for at den 
unikke flora og fauna i området ville forsvinde. Man valgte derfor at rydde 
birkeopvæksten. Håbet er bl.a. at området fremover kan fremstå tillokkende for fx 
den sorthalsede lappedykker, tinksmeden og tranen, der langsomt er ved at brede sig 
i Sønderjylland. Der er kun få kilometer til det nærmeste ynglende tranepar, så 
håbet er at tranen inden for få år vil opdage de nye gode forhold i Søgård Mose og 
forsøge at prøve lykken her.  
 
Faktaboks: Hvordan finder man Søgård Mose: 
Søgård Mose ligger ca. 10 km syd for Aabenraa, tæt ved Søgård. Reservatet ligger 
øst for landevejen mellem Aabenraa og Kruså (rute 170). Hold øje med et skilt ved 
Søgård Hus der viser vej ind til Fuglereservatet. Drej ind her og følg vejen til 
parkeringspladsen for enden af vejen. Herfra fortsættes til fods ad stien ind til 
observationstårnet. 
 
Faktaboks: Fugleværnsfonden: 
Fugleværnsfonden er en fond under Dansk Ornitologisk Forening. Fonden ejer 18 
fugle- og naturreservater i Danmark, i Sønderjylland Sølsted Mose nord for Tønder, 
Stormengene på Rømø og Søgård Mose. 
 


