
GÅ

30 MINUTTER
OM DAGEN

MOSETUREN

F. Gammelt pilekrat, hvor bl.a. nattergalens sang hø- 
 res i maj-juni. Nattergalen er svær at få øje på  
 men til gengæld let at høre, når hannerne marke- 
 rer territorier med smukke og melodiske stem- 
 mer. Her træffes også gøgen, når den flyver rundt  
 for at finde småfuglenes reder, hvor den kan læg- 
 ge sine æg. De gamle væltede piletræer gror igen  
 fra opstigende stammer. Det fugtige mose- og  
 skovmiljø er voksested for mange mosser og  
 svampe.

G. Langs Røde Banke vokser der to rækker med 
  ahorn, der har en smuk blomstring lige inden  
 løvspring og en smuk høstfarve før træernes  
 løvfald.

Rigtig god fornøjelse på Moseturen!

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle 
voksne dyrker motion mindst 30 
minutter om dagen og alle børn mindst 
60 minutter om dagen.
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Gå en tur i Fredericia

På med vandreskoene, gummistøvlerne eller løbesko-
ene – og ta´ familien eller hunden med. Overalt i Fre-
dericia Kommune er du tæt på natur, kultur og vand, 
som gør det spændende og sjovt at gå en tur.
En gåtur giver dig masser af frisk luft og overskud i 
hverdagen samtidig med, at du får bevæget dig.

 

Fredericia Kommune har lavet en række gåture, der 
passer til omkring 30 minutters effektiv gåtid i et 
raskt tempo. Gåturene er placeret forskellige steder 
i Fredericia og har forskellige temaer. Der er gåture i 
naturen, i byen og ved vandet, og du passerer under-
vejs en række spændende seværdigheder, der viser 
mangfoldigheden i Fredericia Kommune. 
Gåturene er for alle og kræver ikke særlige fysiske 
forudsætninger. 
Start turen hvor på ruten du har lyst og ta´ turen på 
forskellige årstider, tider på døgnet eller ruten den 
anden vej rundt – og få mange forskellige oplevelser 
ud af den samme rute.
Folderne kan bl.a. fås på Rådhuset, turistbureauet el-
ler biblioteket. Folderne ligger også elektronisk på 
www.sundhed7000.dk  

Har du spørgsmål eller 
forslag til nye spændende 
ture, er du velkommen 
til at kontakte Fredericia 
Kommunes Sundhedssek-
retariat 
sundsek@fredericiakom.dk



Moseturen

Få øje på et græssende rådyr eller hejren og 
lyt til nattergalens sang og rislen fra Erritsø 
Bæk. På denne tur i Erritsø Mose oplever du 
naturen på nært hold. 

A. På de sydvendte bakker ned mod mosedalen har  
 der boet mennesker i  Jernalderen (ca. 500 f. Kr.  
 – 500 e. Kr.). I 1985 fandt arkæologer spor af bl.a. 
 to ca. 20 meter lange huse fra denne periode. 

B. Overdrevslandskab med græssende dyr, en vari- 
 eret urtevegetation og spredte træer og buske.

C. I mosen – bl.a. tæt på bækken - har der tidligere  
 ligget flere små huse, der var bolig for landar- 
 bejdere, skovarbejdere, jernbanearbejdere, dag- 
 lejere og småhåndværkere – ofte familier med  
 mange børn. Hannerup Engvej nr. 60 blev opført  
 i 1892 med stald og beboelse under ét tag. Dér  
 boede under trange og primitive forhold et for- 
 ældrepar med i alt 11 børn.       

D. Mod nordvest kan man se over til skovlø- 
 berboligen, opført 1857. Husets have var tid- 
 ligere et yndet udflugtssted for Fredericias bor- 
 gere. Traktørstedet havde tilladelse til at sæl- 
 ge ”vand på maskine” til de gæster, der selv med- 
 bragte deres madkurv og egne kaffebønner eller  
 te. Desuden blev der solgt sodavand og hvidtøl. 

E. Erritsø Bæk, der afvander hele dalen, plejes for  
 at fremme en god vandløbstilstand og en vari- 
 eret fiskebestand. På engene er der genoptaget  
 naturpleje med græssende kvæg for at undgå  
 tilgroning og for at fremme en naturlig vegeta- 
 tion. Rådyr ses ofte græsse på de åbne arealer.


