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Rundt om 

Drosselmosen

TURE I DEN LOKALE NATUR
Den korteste tur rundt om mosen 
er blot 1,7 km. Den kan forlænges            
inde i skoven, fx med en afstikker til 
kæmpefyrretræet nær kommunens 
højeste punkt.
 
Beskedne

Skovveje, men de er velholdte.

Nej

Med forsigtighed på Nørreskovvej,  
der forbinder Torrild med Hvilsted.

Linje 331 (Odder-Skandeborg) til  
Torrild. Herfra er der ca. 2 km til 
Nørreskov.

9 km

Skoven er privat og tilhører Rath- 
lousdals Gods. Du må derfor kun  
færdes til fods og på cykel og kun  
ad stier og skovveje. Der er adgang 
fra kl. 6 til solnedgang. 
Hunde skal føres i snor.
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Nørreskoven og dens godt gemte mose

Drosselmosen? Hvor i alverden ligger den? Selv folk, der 
har boet mange år på egnen, kender ikke Drosselmosen. Og 
måske er det ikke så underligt, for mosen ligger godt gemt i 
Nørreskoven ved Torrild. Ikke desto mindre rummer skoven 
en af de største søer i den ellers sø-fattige Odder Kommune.
Nørreskoven ligger et par kilometer nord for Torrild på vejen 
mod Hvilsted, og mosen var før i tiden stedet, hvor unge fra 
Torrild og Hvilsted mødtes for at danse. Vi befinder os i kom-
munens nordvestlige hjørne, og her er godt med bakker og 
dale. Generelt er vi ret højt til vejrs, for inde i skoven finder vi 
også kommunens højeste punkt, 101 meter over havet.
Nørreskoven ejes af Rathlousdals Gods. Skoven er meget 
varieret. Her er høje bøge, men også islæt af nåletræer og 
enkelte statelige ege. 
Dybe grøfter gennemskærer skoven, som også udgør et 
vandskel. Vandet i grøfterne i den østlige del af skoven 
ender i Norsminde Fjord, mens vandet fra grøfterne i den 
vestlige del af skoven løber i Rindelev Bæk og derfra videre 
mod Skanderborg og Gudenåen.
Floraen langs skovvejene er meget varieret. Du kan bl.a. se 
skov-angelik, en høj skærmplante, som kan ligne kvan og 
kan forveksles med bjørneklo. Stivstar danner tuer i vand-
kanten, og i mosen vokser gul iris. Mjødurt, sværtevæld 
og fruebær er andre planter, du kan støde på – fruebær er 
forholdsvis sjældne og ligner jordbærplanter. Korbær, firblad, 
druemunke og enkelte gøgeurter kan du også være heldig at 
se, og blandt mosserne på skovbunden findes bl.a. eng-
troldkost. 
Blandt de mere usædvanlige træer er også tørst, der funge- 
rer som fødeplante for citronsommerfuglens larver, og hist 
og her står der et pebertræ, en lille giftig busk som har forvil-
det sig ind i skoven. 

Området omkring mosen er temmelig tilgroet, men det er 
dog muligt at få et kik ud over den store sø, der udgør mo- 
sens centrale del. Vandet er klart, og i mosen vrimler det 
med haletudser om foråret, senere følger frøerne og sidst 
på sommeren sværmer masser af guldsmede i det fugtige 
område.

Fuglene nyder tilsyneladende den ro, der generelt hersker i 
Nørreskoven. Rød glente er set i skoven, der desuden huser 
ugler. Også kronvildt er der observeret i skoven.

Turen fra Nørreskovvej og rundt om mosen er ikke specielt 
lang, men den kan fint forlænges med en afstikker til kom-
munens højeste punkt og det kæmpemæssige fyrretræ, der 
står i nærheden.
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Der er ikke nogen egentlig parkeringsplads i skoven, men 
med lidt forsigtighed kan du holde på Nørreskovvej.

Det bedste kik ud over Drosselmosen har du her, hvor en 
lille sti fører fra skovvejen og ned til vandkanten.

Mosen består af flere søer, hvoraf nogle er små og godt 
skjult i skoven.

Meget tæt på det højeste punkt i Odder Kommune (101 
meter over havet) vokser et kæmpestort fyrretræ. Det er 
skønsmæssigt 25 meter højt. Selv om vi er højt til vejrs, 
skal du ikke forvente udsigt, for skoven er tæt her.
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Mange dybe grøfter gennemskærer Nørreskoven. Her er 
der bygget en fin stenkiste, hvor grøften krydser skovvejen.

Skovløberhuset tilhører Rathlousdal Gods. Det har skifer- 
tag og lå oprindelig 200 meter fra sin nuværende placering. 
Inskriptionen E.v.H.R. står for godsejer Emil von Holstein-
Rathlou, og de to fløje er fra henholdsvis 1895 og 1896.
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