
Vandretur i Brande 


BRANDLUND 




En lur i Brandlund Mose - hede - skov. 

Brandlund Mose er et smukt og indholdsrigt naturomrade lige op til Brande by. Der 
gar en vandresti gennem mosen og op i hedebakkerne ovenfor mosen. Fra 
bakkerne er der vid udsigt over det skovklredte landskab omkring Brande adalen. 

En vandretur i Brandlund Mose 9'iver mange oplevelser bade af naturen og af 
omradets sprendende historie gennem de sidste par hundrede ar. Fra 
parkeringspladsen pa vestsiden af Nordlundvej udgar der naturstier pa henholdsvis 
1,5 - 3 - 5 og 8km gennem mosen 09 op i bakkerne. 

Del forandrede landskab omkring Brande. 

Brandlund Mose og hedebak·kerne vest for mosen fortreller en sprendende historie 
om de store forandringer som landskabet omkring Brande har vreret udsat for 
gennem tiderne. Indtil for ca. 200 ar siden la det meste af Brande egnen ligesom 
resten af det vestlige Jylland som udstrakte Iyngheder. Det var nresten kun langs 
adalene, hvor der var gode enge, at der kunne drives landbrug. 

I 10bet af 1800 tallet og helt op til midten af 1900 tallet er hederne under ledelse af 
Det danske Hedeselskab blevet dyrket op og plantet til, sa egnen nu er helt 
anderledes end dengang hvor Midt - og Vestjylland var et fattigt uland. 

I dag er Brandeegnen et land - og skovbrugslandskab og de f0r sa mregtige heder 
er et srersyn. Tidligere var landskabet ogsa prreget af store hedemoser. De fleste af 
moserne er afvandet, men enkelte moser havde sa tykke lag af t0rv, at de blev til 
S0er efter at t0rven var gravet vrek. Det grelder Brandlund Mose, der nu ligger som 
en smuk S0 omgivet af birkekrat og landbrugsjorder. 

Hedebakkerne ved Brandlund Mose. 

Hedebakkerne, - Gumblebjerg pa sydsiden af Brande a hrever sig ca. 60 meter over 
adalen. Fra toppen er der vid udsigt ned over Brande by og mod nord og 0St. Fra 
toppen af bakkerne ser landskabet ud som om det er drekket af naleskov, - dels pa 
grund af de store plantager og dels pa grund af de mange lrehegn, der beskytter de 
lette sandjorder mod sandflugt. 

Hedebakkerne ved Brandlund har undgaet at blive plantet til, men til gengreld ihar de 
forandret sig pa andre mader. Sandflugt har dannet sma klitter srerligt ved foden af 
bakkerne. Spredt rundt pa bakkerne ligger mystiske st0rre og mindre grave og 
huller. Dette mrerkelige "kr0I1ede" landskab stammer fra 2. verdenskrig , hvor de 
tyske besrettelsestropper havde en st0rre styrke stationeret i Brande. 
De tyske soldater brugte hedebakkerne som 0velsesomrade og gravede 
skyttegrave, skyttehuller og skjul til panservogne. 



En tur i Brandlund Mose - hede - skov. 

Brandlund Mose er et smukt og indholdsrigt naturomrade lige op til Brande by. Der 
gar en vandresti gennem mosen og op i hedebakkerne ovenfor mosen. Fra 
bakkerne er der vid udsigt over det skovklcedte landskab omkring Brande adalen. 

En vandretur i Brandlund Mose giver mange oplevelser bade af naturen og af 
omradets spcendende historie gennem de sidste par hundrede ar. Fra 
parkeringspladsen pa vestsiden af Nordlundvej udgar der naturstier pa henholdsvis 
1,5 - 3 - 5 og 8 km gennem mosen og op i bakkerne. 

Det forandrede landskab omkring Brande. 

Brandlund Mose og hedebakkerne vest for mosen fortceller en spcendende historie 
om de store forandringer som landskabet omkring Brande har vceret udsat for 
gennem tiderne. Indtil for ca. 200 ar siden la det meste af Brande egnen ligesom 
resten af det vestlige Jylland som udstrakte Iyngheder. Det var ncesten kun langs 
adalene, hvor der var gode enge, at der ikunne drives landbrug. 

I 10bet af 1800 tallet og helt op til midten af 1900 tallet er hederne under led else af 
Det danske Hedeselskab blevet dyrket op og plantet til, sa egnen nu er he It 
anderledes end dengang hvor Midt - og Vestjylland var et fattigt uland. 

I dag er Brandeegnen et land - og skovbrugslandskab og de f0r sa mcegtige heder 
er et scersyn. Tidligere var landskabet ogsa prceget af store hedemoser. De fleste af 
moserne er afvandet, men enkelte moser havde sa tykke lag af t0rv, at de blev til 
S0er efter at t0rven var gravet vcek. Det gcelder Brandlund Mose, der nu ligger som 
en smuk S0 omgivet af birkekrat og landbrugsjorder. 

Hedebakkerne ved Brandlund Mose. 

Hedebakkerne, - Gumblebjerg pa sydsiden af Brande a hcever sig ca. 60 meter over 
adalen. Fra toppen er der vid udsigt ned over Brande by og mod nord og 0St. Fra 
toppen af bakkerne ser landskabet ud som om det er dcekket af naleskov, - dels pa 
grund af de store plantager og dels pa grund af de mange lcehegn, der beskytter de 
lette sandjorder mod sandflugt. 

Hedebakkerne ved Brandlund har undgaet at blive plantet til, men til gengceld har de 
forandret sig pa andre mader. Sandflugt har dan net sma klitter scerligt ved foden af 
bakkeme. Spredt rundt pa bakkerne ligger mystiske st0rre og mindre grave og 
huller. Dette mcerkelige "kr0I1ede" landskab stammer fra 2. verdenskrig, hvor de 
tyske bescettelsestropper havde en st0rre styrke stationeret i Brande. 
De tyske soldater brugte hedebakkerne som 0velsesomrade og gravede 
skyttegrave, skyttehuller og skjul til panservogne. 

Bevaring af Hedebakkerne. 

De smukke hedebakker ville hurtigt blive til skov og krat, hvis de fik lov at passe sig 

selv. Bjergfyr og birk vii brede sig i 10bet af fa ar og 0delcegge bade udsigten og 

Iyngheden. For at bevare de abne hedebakker fjernes trceerne og samtidig slas 

Iyngen, sadan at friske unge Iyngplanter kan spire frem. Den nederste del af 

bakkerne med indlandsklitter afgrcesses af far. Den 0verste og vestlige del 

afgrcesses af skotske h0jlandskvceg. 


Hvordan finder du Brandlund Mose. 

Mosen ligger ved Brandlundvej i den vestlige udkant af Brande by. 

Parkeringspladsen hvor stien udgar fra, ligger lige nord for kolonihaveomradet efter 

tekstilfabrikken Brandtex NS. 


Flere muligheder for at vandre i naturomrader. 

Rundt om elvcerks0en ca. 2 km nord for Brande by er der en 3 km lang vandresti. 
Ved vandkraftvcerket er en lille udstilling om vcerkets historie. 

Regier for fcerdsel i mosen og hedebakkerne. 

Der er fri adgang for gaende, - men forbud for enhver form for motork0rsel (ogsa 
knallerter) . 

F01g heist stierne, som ik,ke er afmcerkede, men det er ogsa tilladt at gainde pa 
heden. 
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