
Erritsø Mose er lang og smal og stræk-
ker sig fra Sanddal i øst til Mølleskovvej  
i vest. Gennem Erritsø mose løber Errit-
sø Bæk, der bl.a. får vand fra de mange 
kilder, som findes i dalens skrænter. 

Erritsø Mose har tidligere været opdelt 
i mange små tørvelodder og er blevet 
brugt til tørvegravning. Der blev sidst 
gravet tørv i Erritsø Mose under 2.  
verdenskrig fra 1940-45. 

I dag ejes det meste af mosen af  
Fredericia Kommune.

Indtil midten af 1960’erne lå skrænter-
ne eller bankerne på Erritsøsiden ube-
byggede hen, og det kuperede område 
og mosen blev hovedsageligt brugt til 
høbjergning og kreaturgræsning. Om- 
rådet var gennemskåret af markdiger  
og levende hegn. 

I dag er bebyggelsen ført helt ud på 
skrænterne og slører bankernes kon- 
turer. Og efter at driften af arealerne  
er stoppet, er mosen flere steder groet  
til med træer og høje urter.

VELKOMMEN TIL ERRITSØ MOSE

NATURPLEJE 
Heder, overdrev, enge og nogle moser 
er skabt af mennesker ved fx dyrkning 
og græsning. Uden pleje gror områderne 
til i træer og buske. Men ved at efterlig-
ne de gamle driftsformer beskytter man 
de planter og dyr, som er typiske for 
områderne. 

Det har stor betydning for planter og 
dyr, når områderne gror til. Den artsrige 
vegetation af små og lyskrævende plan-
tearter, som har været der gennem år-
hundreder bliver kvalt. Det rige insekt- 
og fugleliv, som er knyttet til planterne, 
bliver truet, og når søbredder gror til, 
mister padderne deres ynglemuligheder. 

I Erritsø Mose findes flere sjældne plan-
ter, som vil forsvinde, hvis arealerne ikke 
blev afgræsset. Det er planter som Maj-
gøgeurt, Butblomstret siv, Tvebo baldri-
an og Børstekogleaks. 

Også flere sjældne dyr, der lever i Er-
ritsø Mose, som fx rørhøgen, ville for-
svinde. Rørhøgen er nemlig afhængig 
af rørbevoksningen, hvor den har rede, 
samt områder med lav bevoksning, hvor 
den kan finde mus og andre smågnavere, 
padder m.v., som den lever af. 
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RØDE BANKE-TUREN
På turen fra Hannerup Engvej til Dal-
svinget kommer du forbi Røde Banke.  
Røde Banke er en lille halvcirkelformet 
banke, der skyder sig ud i mosen lige 
øst for banen. I skrænterne kan du 
flere steder se det røde sand, der har 
givet banken sit navn. 

Stien følger Erritsø Bæk forbi Cetral- 
renseanlægget gennem den fugtige 
mose. 

Ved Erritsø Bæk kan du være heldig  
at se en odder eller spor fra den.  
Der er størst sandsynlighed for at se 
odderen i den tidlige morgen eller 
sene aften. Og er du heldig ser du  
rørhøgen svæve over området, den  
yngler nemlig her i Erritsø Mose.

Rundturen er 2 km. 

Praktisk fodtøj er nødvendigt.
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