
Ruten er på sporet afmærket med 
gule trekanter på pæle

Velkommen til
sporet Ved bagholt mose

Den afmærkede rute er 3-4 km lang. Numrene på kortet 
henviser til nedenstående beskrivelser. God tur.

Sporet starter ved holdepladsen i Munkeskov.

Bagholt Mose er beliggende nær Haslev i Munkeskov, 
der er en skovpart under Juellund Skovdistrikt. Giese-
gaard & Juellund ejes af Michael greve Brockenhuus-
Schack. Godset, der har tilhørt familien siden starten af 
1700-tallet, driver ca. 3.200 ha., der fordeler sig ligeligt 
på planteavl og skovbrug. Herudover er der en betydelig 
udlejning af land- og skovhuse.

Bagholt Mose er på 17 ha. (17 fodboldbaner). Mosen 
har tidligere været anvendt til tørvegravning. Mosen 
blev fredet i 1986 på grund af dens specielle karakter 
og urteflora. Mosen er endvidere udpeget som EF-
habitatområde med baggrund i nogle sjældent forekom-
mende vådbundsplanter.

 1 egekultur
Kulturen er anlagt i 1996 og omgrænset 
til vej af kirsebærtræer. Hegning sker af 
hensyn til vildtet, der ellers spiser knop-
per på de små træer. Hegningen nedtages, når træerne 
er ca. 10 år.

 2 ellemose
Vandstanden varierer meget afhængigt af årstiden. 
Bregnerne kaldes ørnebregner på grund af mønstret i 
den skråt overskårne stængel (ligner en to-
hovedet ørn). Langs ruten er der et »spæt-
tetræ«, hvor der er beboede redehuller. I 
sæsonen kan man høre den karakteristiske 
lyd af flagspætter, der hakker i træerne efter 
føde.

 3 tørV
En gammel tørvevej gennemskærer tørvemosen. Bliv på 
den afmærkede sti, idet færdsel udenfor stien kan være 
forbundet med stor fare (sump). Den gamle tørvevej har 
været anvendt til udkørsel med hestevogn af den tørv, 

der blev gravet under 1. Verdenskrig og i de næstfølgende 
år til brug for opvarmning af boliger m.v.
Tørv er en meget ringe varmekilde bl.a. på grund af 
jord/vandindholdet, men grundet mangel på kul og olie 
under krigen var det nødvendigt. Tørvemassen blev efter 
udkørsel udskåret i passende størrelser og stablet til tør-
ring. Tørvegravning var dengang en stor indtægtskilde for 
ejere af moser.

 4 bøgekultur
Bøgekulturen fra ca. 1992 er selvsået 
(kaldes selvforyngelse). Det er en form 
for kulturanlæg, som består i, at de ned-
faldne frø (bog) bliver harvet ned i skovbunden. Kulturen 
får herefter lov til uforstyrret at vokse op. Tynding af træ-
erne sker så på et senere tidspunkt.

 5 stangVej
Her kan resterne af en »stangvej« ses. Det er mindre 
træstammer af gran, der er nedgravet og udgør en 
gammel form for vejfundament, således at der også 
kunne anlægges veje over våde områder.

 6 tilbage til udgangspunktet
Turen tilbage til udgangspunktet forløber gennem for-
skellige typer af bevoksninger og aldersklasser. Bevoks-
ningerne er typisk løvtræ, bøg, eg, ask med specielt eg 
og ask på de meget lavtliggende arealer.
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skoVens træer

Projekt „Spor i Landskabet“ 
åbner markerede spor i hele landet. 
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Tekst: Jan Borre Bjødstrup · Tegninger: Michael Petersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
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Sporet ved Bagholt Mose ligger i Munkeskov ca. 10 km 
nordøst for Haslev, mellem landsbyerne Terslev og Alge-
strup. Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekor-
tet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 55.38837°, 12.01561°.

praktiske oplysninger
Sporet kan delvis være trampestier, og derfor 
kan årstiden og planternes vækst påvirke pas-
sagen. 

Sporet er lukket når der skoves eller er jagt i området. Se 
skiltning ved sporets start. Af hensyn til dyr og fugle er det 
vigtigt, at du holder hunden i snor.
Al færdsel sker på eget ansvar. Vær især opmærksom 
på, at færdsel udenfor den afmærkede tørvesti er farlig. 
Færdsel sker i øvrigt i henhold til reglerne i Naturbeskyt-
telsesloven.
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kortsignaturer - rutekort
Levende hegn
Skrænt Jorddige
Jernbane Sti
Vej Markvej
Gul rute
Henvisning til forklaring4

Sporet ved
Bagholt Mose
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eg
Egen har altid været 
en del af de danske 
skove. Træet er 
løvfældende og 

kan blive over 30 meter højt 
og flere meter tyk. Træer på 
over 300 år er ikke ualmin-
delige, men oftest fældes 
egen, når den er ca. 150 år. 
Førhen anvendtes egetræer i 
stor grad til skibe, men i dag 
bruges veddet hovedsagligt 
til møbler, gulve pæle mm. 
og i mindre grad til bindings-
værkshuse og vedligehold-
else af gamle træskibe.

bøg
Bøgen, Danmarks 
nationaltræ og vort 
mest almindelige 
løvtræ har været i 

Danmark i ca. 4000 år. Det 
høje - op til 36 meter - slanke 
træ kendes især på sit lyse-
grønne forårsløv og de karak-
teristiske frugtlegemer om 
efteråret. Bøgen bruges ofte 
som hækplante, og veddet 
bruges i stor udstrækning til 
møbler, gulvtræ og ispinde. 
over 1/3 af den danske bøge-
hugst bruges til brænde.

el
Intet andet træ i 
Danmark kan li- 
gesom ellen vok-
se på konstant 
vanddækkede om-

råder og blive store, fuld-
kronede gamle træer langs 
åløb, søbredder, i moser, 
og i løvskovens fugtige 
lavninger. Frugterne, der 
modnes i efteråret, ligner 
små grankogler. Træet 
bliver i dag hovedsagligt 
brugt som ammetræved ved 
nyplantning af frostfølsomme 
løvtræer. Hovedparten af 
veddet anvendes til brænde.

ask
Asken er vidt ud-
bredt i størstede-
len af Europa. 
Den bliver op til 
30 meter høj og 

kendes bl.a. på de store 
matsorte knopper. Veddet er 
værdifuldt og anvendes til 
møbler, gulve og skafter til 
redskaber. Den mest berømte 
ask er ifølge den nordiske 
mytologi det store træ ved 
navn Yggdrasil. Træet stod 
i Asgård og holdt med sin 
store og mægtige krone hele 
himmelhvælvingen på plads.


