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Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
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Løvskov
Nåleskov
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Overdrev
Mose
Sø
Skov, privatejet
Eng, privatejet
Mose, privatejet

Signaturforklaring
Privat ejendom
Parkering
Primitiv overnatningsplads
Bålplads/lejrplads
Fugletårn
Vandrerute, 3,5 km
Vinterrute
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Om Rode Mose og Rode Skov
Rode Mose er en tørvemose på ca. 30 hektar. Mosen har en meget varieret 
plantevækst af træer, buske og karakteristiske planter som hede- og 
klokkelyng, rundbladet soldug, tranebær og hvid næbfrø. Du kan være 
heldig at møde både rødryggede tornskader, fyrremejser, rovfugle og hugorme.  
Fra det fugletårn der er anlagt i mosen kan du nyde en pragtfuld udsigt.
 Der er tydelige spor efter tørvegravning med små søer og lavninger. Sporene 
fortæller en spændende historie om hvordan mosen tidligere blev brugt til at udvinde 
tørv til brændsel. I laden ved parkeringspladsen mod syd - øst blev tørven presset til 
aflange, runde pressetørv, så sent som i begyndelsen af 1960`erne.
 I forbindelse med mosen finder du en nyplantet skov på ca. 33 hektar. 
Her vokser der især eg, sitkagran og nobilisgran. Du finder både en pri-
mitiv overnatningsplads og en lejrplads i området med et bålsted, hvor 
du kan grille.

Turforslag
Langs den gule vandrerute finder du informationstavler om tørvegrav-
ning, områdets planter, fugle og andre dyr. Den blå rute anbefales i vin-
terhalvåret. Turene er også beskrevet i en informationsfolder, som du kan 
hente på www.skovognatur.dk/graasten. Der er adgang til Kelstrup Plantage ad 
Nørremosevej.

Færdselsregler

 Motorkørsel er ikke tilladt

 Ridning er tilladt i skovområdet, men ikke 
 på den afmærkede sti gennem mosen

 Hunde er velkomne, men skal holdes i snor

 Bål er kun tilladt på lejrpladsen og på den 
 primitive overnatningsplads
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