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der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.  T
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Velkommen i
Mosemark Skov

Mosemark Skov består af podninger, som stammer fra
særligt udvalgte rødgraner i de danske skove.
Inde i rødgranbevoksningen står fuglekirsebær og
koralhvidtjørn, som begge er hjemmehørende i Danmark.

Asken (C)
Asken benyttes til møbler, gulve og redskaber. Den hører
naturligt hjemme i Danmark og har været her i mere end
7.000 år. Træerne i frøplantagen er podninger, som
stammer fra udvalgte træer i Danmark. Askens sorte,
næringsrige knopper er eftertragtede af råvildtet.

Skovfyrren (D)
Skovfyrren bruges bl.a. til byggeri og møbler. Skovfyrren
er sammen med ene og taks de eneste nåletræer, som
er naturligt hjemmehørende i Danmark. Der er dog
desværre ingenting tilbage af de oprindelige fyrreskove,
lige bortset fra et enkelt træ på Læsø – Bangsbofyrren.
Frøavlen er derfor baseret på skovfyr af udenlandsk
oprindelse. Skovfyrren i Mosemark Skov er podet med
kviste fra udvalgte træer af baltisk skovfyr fra Silkeborg
Nordskov.

Hybridlærken (E)
Lærk bruges bl.a. til byggeri og pæle pga. lærkeveddets
naturligt lange holdbarhed udendørs. Hybridlærken er en
krydsning mellem europæisk lærk og japansk lærk.
Træerne i de formklippede rækker er japansk lærk. Her
bliver koglerne plukket. De store, enkeltstående træer
mellem rækkerne er europæisk lærk. De skal fungere
som bestøvere. Resultatet af frøproduktionen bliver
hybridlærk. Hybridlærken har en række fordele i forhold
til begge sine forældre. Den er tilpasningsdygtig,
hurtigtvoksende, har en god, ret stammeform, og så
angribes den ikke af lærkekræftsvampen, som kan være
et stort problem hos den europæiske lærk.

Nobilisgranen (F)
Nobilis, som også kaldes sølvgran, bruges til pyntegrønt.
Oprindeligt kommer den fra Nordvestamerika. Den er
meget karakteristisk med sine opretstående kogler og
den stærke blå farve, som er eftertragtet i pyntegrønt-
produktionen. Træerne i frøplantagen er podet. Podninger-
ne stammer fra træer i hele landet, som er særligt udvalgt
på baggrund af nålenes blå farve.

Sitkagranen (G)
Sitkagranen bruges bl.a. til byggeri. Den kendes på sine
blågrønne, meget stikkende nåle. Den kommer oprindelig
fra den regnfulde del af den nordvestamerikanske
Stillehavskyst. Sitkagranen i Mosemark Skov er anlagt
som stiklinger, der er udvalgt i en særlig smuk frøavls-
bevoksning i Rye Nørreskov ved Silkeborg.

Med hund i Mosemark Skov
Hunde er velkomne i skoven, men de skal føres i snor.
Løse hunde stresser skovens vilde dyr, og andre
skovgæster skal kunne færdes trygt. Vis derfor hensyn,
når du lufter din hund.

Ridning
Du er velkommen til hest i Mosemark Skov. Der er
markeret en ridesti på 3˚ km, som tager dig med rundt
i skoven. Stien er afmærket med røde pæle. Mosemark
Skov er som frøskov særligt sårbar. Rid derfor ikke frit i
terrænet, selvom det kan være fristende. Vis hensyn
overfor naturen og overfor de andre skovgæster. Mange
finder det ubehageligt at blive passeret i højt tempo. Det
kan skabe farlige situationer. Hold derfor til højre for andre
besøgende og passér altid i skridt.

Nyd skovturen
Du må færdes til fods overalt i skoven på alle tidspunkter
af døgnet. Vi beder dig passe godt på træerne og det
udstyr, som sidder i dem. Borde og bænke i skoven står
til fri afbenyttelse.

Med venlig hilsen

Statsskovenes Planteavlsstation
Tlf. 49 19 02 14, Fax 49 16 00 16
E-mail: planteavlsstationen@sns.dk
Hjemmeside: www.planteavlsstationen.dk

Odsherred Statsskovdistrikt
Tlf. 59 32 80 16, Fax 59 32 90 71
E-mail: odsherred@sns.dk
Hjemmeside: www.skovognatur.dk/odsherred
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Oplev Mosemark Skov
Mosemark Skov er en frøskov. Derfor er den anderledes
end de fleste andre skove. Formålet med skoven er, at
man med tiden skal kunne høste frø til andre skove.
Træerne er plantet på stor afstand, og nogle af dem har
en mærkelig form. Det er fordi, en frøskov er anlagt og
passet anderledes end en almindelig skov for at opnå
en kontrolleret, stor frøproduktion.

Selvom træerne ser mærkelige ud, er det specielt
udvalgte og særligt gode individer. Ved at krydse de
bedste individer, håber vi på at få en ny generation af
træer, som er endnu bedre.

Vandreruten
Den afmærkede vandretur fra P-pladsen ved Løserupvej
vil guide dig rundt i skoven og give dig mulighed for at
læse om det, du ser i frøskoven.

Vi har udvalgt en rute, som viser et udpluk af træ- og
buskarter, som bruges til forskellige formål som
produktion af råtræ til f.eks. huse, møbler og gulve,
produktion af pyntegrønt og juletræer, samt buske, som
skal skabe læ og føde til vildtet og tage sig godt ud i
landskabet. Fagfolk kalder de enkelte anlæg for frø-
plantager. Frøplantagerne i Mosemark Skov er en del af
Skov- og Naturstyrelsens samlede frøavlsprogram.
Skoven vil med tiden kunne producere frø af 20-25
forskellige træ- og buskarter.

Nordmannsgranen (A)
Nordmannsgran bruges mest til juletræer. Selvom
træerne ser mærkelige ud, vil deres afkom blive til nogle
af Danmarks flotteste juletræer. Træernes underlige form
skyldes, at kviste fra Tversted Klitplantage i Nordjylland
er podet på de oprindelige stammer. Nordmannsgranen
stammer fra Kaukasus og de tyrkiske bjergegne på den
østlige side af Sortehavet. Den er opkaldt efter finnen
Alexander von Nordmann, som var den første, der
hjemtog frø fra Kaukasus.

Rødgran, fuglekirsebær og koralhvidtjørn (B)
Rødgran bruges bl.a. til byggeri og til papirfremstilling.
Den hører ikke naturligt hjemme i Danmark, men det er
den mest almindelige træart i landet. Den har sin naturlige
udbredelse i det kontinentale klima i Mellemeuropa,
Nordskandinavien, Baltikum og Rusland. Rødgranen i
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