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1. Sammenfatning 
 
Stenholt Mose rummer Danmarks 3. største aldrig afgravede højmoseareal. Der er i de 
senere år gennemført en række tiltag for at hæve vandstanden og optimere hydrologien. 
Der er gennemført gentagne rydninger af birk og fjernet frøkilder. Der er iværksat 
overvågning af dækningsgraden af tørvemosser, Sphagnum, hvis udbredelse er den bedste 
indikation på, at højmosen igen kan blive tørvedannende og få gunstig bevaringsstatus. 
 
Der er behov for løbende opfølgning og sikring af, at udviklingen fortsat går i retning af 
gunstig bevaringsstatus. Hvert år skal der tages stilling til behovet for rydning af birk på 
fladerne. De hydrologiske installationer skal gennemgås, så det sikres, de er 
funktionsdygtige. Det skal løbende overvejes, om der er behov for yderligere tiltag. Ca. hvert 
5. år kan Sphagnum overvågningen gentages, så der løbende er evidens for udviklingen. 
 

2. Baggrund 
 
Højmoser (og andre moser) er blevet sjældne. Mere end 90 % af de levende danske 
højmoser er forsvundet (Risager 1998, Risager m.fl. 2017). 
 
Højmoser er en prioriteret naturtype i habitatdirektivet. Højmoser danner deres eget 
substrat af tørvemosser, Sphagnum. Sphagnum kan leve meget næringsfattigt og får 
udelukkende næring fra nedbør. De udkonkurrerer andre plantearter ved at monopolisere 
næring, forsure deres omgivelser og danne vandmættede tørvelag. Kun et fåtal af højere 
planter er tilpasset de næringsfattige betingelser, heriblandt de insektædende soldug. Over 
tusindvis af år kan Sphagnum danne meter tykke tørvelag. Tørvelagene har en unik evne til 
at tilbageholde vand, selv om mosen hvælver sig flere meter over det omkringliggende 
grundvandsspejl (højmose). Naturlig højmose består af 90-98 % vand. 
 
Stenholt Mose er dannet i et dødisområde fra sidste istid. Mosen adskiller sig fra andre 
danske højmoser ved at være dannet rundt om en række klitter, hvoraf flere stikker op af 
tørven. Mosen er præget af tidligere tiders dræning, tørvegravning og opdyrkning, men 
blandt de fortsat aldrig afgravede moseflader udgør den Danmarks 3. største højmoseflade. 
 
Når der her refereres til Stenholt Mose, er det den Stenholt Mose, vi kender i dag, som ejes 
af Jens Michael Frank. Store dele af den oprindelige mose er gravet væk og opdyrket. 
Fragmenter ligger på naboarealer. Jens Michael Franks mor, Karen Frank, fortalte i 1995, at 
hendes mand kun havde gravet i halvdelen af mosen, for at have ressourcer til et 
generationsskifte. Hun fortalte også, at tørvegravningen var stoppet i 1960 (Risager & Aaby 
1997). 
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3. Formål 
 
Formålet med driftsplanen er at samle oplysningerne om Stenholt Mose et sted og sikre at 
der løbende er det nødvendige fokus på at fastholde en udvikling mod gunstig 
bevaringsstatus, og dermed at følge op på de gode resultater fra LIFE projektet.  
Driftsplanen bliver en del af den nuværende og evt. fremtidige Natura 2000 handleplan for 
Natura 2000 området Stenholt Skov og Stenholt Mose (N228). Driftsplanen vedlægges som 
bilag til handleplanen. 

 

4. Eksisterende forhold 
 
Stenholt Skov og Stenholt Mose udgør Natura 2000-område nr. 228, Habitatområde H 228. 
Tilsammen er Stenholt Skov og Mose på 340 ha. Målsætningen fra Natura 2000 plan 2016-
2021 er for Stenholt Mose: ”Området indeholder en aktiv højmose med intakt hydrologi og 
med omgivende næringsfattige naturtyper. Den aktive højmose målsættes høj naturtilstand. 
Der er specielt fokus på højmosen, da det er en truet naturtype både på nationalt og 
internationalt plan, og derfor prioriteret af EU-kommissionen”. 
 
Mellem 2012 og 2018 er gennemført et EU LIFE-naturgenopretningsprojekt, med et 
projektområde på ca. 80 ha. Heraf er ca. 40 ha aldrig afgravet højmose, hvilket gør Stenholt 
Mose til det 3. største aldrig-afgravede højmoseområde i Danmark, efter Tofte Mose (Lille 
Vildmose) og Aaby Mose (Store Vildmose). 
 
Stenholt Mose ligger i et intensivt landbrugsområde, og er præget af dræning og tidligere 
tiders tørvegravning og opdyrkning. Mosen er privatejet, og har tilhørt den samme familie i 7 
generationer.  
 
Omkring 1999 er Stenholt Mose blevet ryddet for opvækst første gang. Da birk som bekendt 
skyder igen fra stubben, har først Århus Amt og siden Silkeborg Kommune foretaget 
nedskæring af genvækst fra birkene hvert 2. år på de aldrig afgravede flader. 
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Fig. 4.1. Naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vist i skala 1:10.000 på 
baggrund af ortofoto optaget 3. juni 2016, DDO®2016, COWI©.  
 

5. Hvad er Højmose  
 
7110* Aktiv Højmose er en prioriteret naturtype i Habitatdirektivet. Højmoser er helt unikke 
økosystemer, som danner sig selv og opretholder sig selv, helt uden menneskelig 
indblanding. Biodiversitet er meget mere end forskellige arter. En ligeså vigtig del er 
økosystemdiversitet, og det er i dette lys, højmoser er prioriterede naturtyper. Højmoser 
kan dannes ved tilgroning af en sø eller ved forsumpning. Før selve højmosen dannes er der 
typisk en overgang med andre moser typer, lavbundsmoser, eller kær. Kær er også 
tørvedannende og udvikler sig ofte mod højmose. Kær ligger ofte i niveau med 
grundvandsspejlet. Ved tørvedannelse vokser mosen i højden. På et tidspunkt etableres 
forhold, så tørvemosserne, Sphagnum kan etablere sig. Sphagnum forsurer, monopoliserer 
næring, gør omgivelserne permanent vandmættede og gør det svært for andre arter at 
vokse. Når et Sphagnum tørvelag er blevet så tykt, at det ligger ca. 0,5 m over 
grundvandsspejlet, kan der ikke længere transporteres vand fra jordbunden og op. 
Vandmætningen bliver dermed udelukkende med nedbør (regn, sne, hagl, dug og rim). 
Tørven danner med tiden en hvælvet forhøjning i landskabet af form som et urglas og heraf 
kommer navnet en højmose. Se mere i Bilag 1. 
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6. Mosens historie 
 
I vestkanten af Stenholt Mose ligger 3 fredede oldtidshøje (Kulturministeriet, Fund og 
fortidsminder). De 2 nordligste er registreret i 1885, mens den sydligste først er registreret i 
1983. Alle 3 oldtidshøje er forstyrrede og udgravede. 
 
Kragelund sogns lokalhistoriske arkiv (fkhistorie.dk) beretter om fundet af Stenholt stenen i 
skoven ved Stenholt Mose, en skålsten fra Bronzealderen. Samme sted berettes om 
Frederiksdalmanden, fra fattiggårdens mose (fig. 6.1.). Der er således flere spændende fund, 
der vidner om, at området kontinuert har været beboet siden Stenalderen. 
 
 
 

 
 
Fig. 6.1. Frederiksdalmanden fra Fattiggårdens Mose, fundet 25. maj 1898 (fkhistorie.dk). 
 
 
På Videnskabernes Selskabs konceptkort (fig. 6.2.) ligger Stenholt Mose som del af et meget 
større mosekompleks, med Stenrøgel Mose i nord og Stenholt Mose i syd.  Den samlede 
mose har således været betragteligt større end det, der er mose i dag, fra Hauge i nord til 
Kragelund i syd. På østsiden (fig. 6.2.) ses tydeligt den mosedannelse, der har været i 
lavningerne i landskabet. 
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Fig. 6.2. Udsnit af Videnskabernes Selskabs konceptkort tegnet under opmålingen i 1792 
med omtrentlig angivelse af LIFE-projektets område i Stenholt Mose med rød streg og vist i 
skala 1:15.000, ©SDFE. Stregerne på kortet er sigtelinier.  
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Fig 6.3. Høje målebordsblade opmålt i 1874 og vist i skala 1:15.000, ©SDFE. Gården Øster 
Stenholt, Bedehøjvej 1, ses vest for den nordgående vej. Afgrænsningen af LIFE-projektets 
område er vist med rød streg. 
 
På de høje målebordsblade (fig. 6.3.) ses fortsat det store moseområde fra Videnskabernes 
Selskabs kort (fig. 6.2.). De nuværende flyvesands formationer / klitter er også synlige på 
kortet. De markante grøfter, der også i dag er en del af drænsystemet i området, er 
indtegnet på kortet. Sandsynligvis har grøfterne også markeret ejerskel. Vådområdet i den 
nordvestlige del af det nuværende Stenholt Mose, ses på kortet, ligesom en sø i sydøst, 
mens der endnu ikke havde været gravet i det nuværende moseområde.. 
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Fig. 6.4. Lave målebordsblade rettet i 1937 og vist i skala 1:15.000, ©SDFE. Gården Ør. 
Stenholt, Bedehøjvej 1 ses til venstre for vejen mod nord. 2 af de 3 oldtidshøje omtalt 
tidligere, ses i kanten af mosen mod vest (sorte cirkler). Afgrænsningen af LIFE-projektets 
område er vist med rød streg. 
 
 
På de lave målebordsblade fra 1937 (fig. 6.4.), ses yderligere drænsystemer. Der er kun i ret 
begrænset omfang indtegnet tørvegravs signatur. Den store centrale tørvegrav er ikke 
gravet, og det sydlige areal er heller ikke afgravet. Det betyder at mosen ikke er blevet 
systematisk gravet i forbindelse med 1. Verdens Krig. 
 
På hjemmesiden henrikfrank.dk ”Frankslægten i Stenholt” fortælles bl.a. om slægtsgården 
Øster Stenholt. I forbindelse med overdragelse til næste generation i 1943 berettes, at der er 
10 tdr. land med mose under opdyrkning, og at der produceres 5 mio. tørv årligt. Når Jens 
Michaels far havde den betragtning kun at grave det halve af mosen, for at gemme til næste 
generationsskifte, er det nok fordi tørvegravningen banede vejen for generationsskiftet i 
1943. 
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Fig. 6.5. Ortofoto fra maj 1954 af Stenholt Mose fra US Airforce Basic Cover fotografering vist 
i skala 1:10.000, DDO®1954, COWI©. Udgravningerne af tørv, der skaber den store centrale 
tørvegrav er i gang. En fin struktur med gamle enkeltmands tørvegrave ses tydeligt i den 
nordlige del af mosen mod vest (forsidebillede). Afgrænsningen af LIFE-projektets område er 
vist med tynd rød streg. 
 
På ortofotoet fra maj 1954 (fig. 6.5.) er tørvegravningen og opdyrkningen i gang. Stenholt 
Mose ligger fragmenteret tilbage. Store dele af den tidligere udbredte mose mod nord og 
øst er tørvegravet, drænet og opdyrket. På naboarealer mod nord ses fortsat intensiv 
tørvegravning. Den sydlige del af mosen, syd for vejen med den nuværende vejdæmning er 
en del af tørvegravningen, og andre arealer på vestsiden af mosen er blevet opdyrket, for 
senere igen at blive opgivet. Der har været gang i tørveindustrien under 2. Verdens Krig, og 
opdyrkningen og tørvegravningen fortsætter efter krigen. 
 
Det har været muligt at udnytte de faste indsander som trædesten for adgang til tørven. Den 
nuværende tilbageværende nordlige del af mosen ligger hen med en ret ensartet flade, 
ligesom arealet mod nordøst. Der er farveforskelle på ortofotoet (fig. 6.5) i den nordlige del 
ift. det midterste, som vidner om en eller anden form for drift på mosen. Måske har det 
været sat hegn?  
 
Indsanderne står tydeligt med lyse rande, lagg-zone med blåtop. Der er sandsynligvis 
afgravet til sandet i det areal, der i dag ligger umiddelbart nord for dæmningsvejen med 
hængesæk af Sphagnum. Området fremstår meget lyst. Adgangsveje og jernbanespor fører 
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ned til tørvegravningen centralt. Mosen er opdyrket vest for den nuværende store 
tørvegrav/sø. 
 

 
 
Fig. 6.6. Der er stadig tydelige spor efter tørvegravningen i området syd for den store 
tørvegrav. Til højre i billedet kan man stadig se rester af en jernbaneskinne, hvor der har kørt 
smalsporstog med tipvogne fra tørvegraven i den centrale sø i baggrunden og til ælteværket. 
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Fig. 6.7. Det ældste 4-cm kort rettet i 1972 med mosen vist som hede og med LIFE-projektets 
afgrænsning i rød streg i skala 1:15.000, ©SDFE. 
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Fig. 6.8. Luftfoto 1973 
 
På luftfoto fra 1973 (fig. 6.8) ses tydeligt spor efter opdyrkning af arealer nordvest for den 
store tørvegrav. 
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Fig. 6.9. Luftfoto 1989 
 
På luftfoto fra 1989 (fig. 6.9) ses den nyplantede skov/plantage på vestsiden af mosen. Det 
tidligere opdyrkede areal nordvest for den store tørvegrav er under begyndende tilgroning. 
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Fig. 6.10. Ortofoto af Stenholt Mose optaget i sommeren 1995 og vist med LIFE-projektets 
område afgrænset med tynd rød streg i skala 1:10.000, DDO®1995, COWI©. 
 
Ortofotoet fra 1995 (fig. 6.10.) viser Stenholt Mose, som den fremstår efter afvanding, 
opdyrkning og tørveindvinding. Omkring 1995 indgår Århus Amt en græsningsaftale med 
ejeren, der får tilskud til at hegne hele mosen. Det muliggør etablering af en løsdriftsstald i 
vest-kanten af mosen, nær gården. Opdyrkningen af de lavtliggende marker i kanten af 
mosen mod vest er under tilgroning. 
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Fig. 6.11. Ortofoto af Stenholt Mose optaget den 19. maj 1999 med LIFE-projektets 
afgrænsning i rød streg og vist i skala 1:15.000, DDO®1999, COWI©. Mosen er ryddet for 
større træer. På marken vest for den store tørvegrav ses nu tydelige stier efter kreaturernes 
færdsel. 
 
Mellem 1995 og 1999 ryddes mosen første gang, som det ses af ortofoto fra 1999 (fig.6.11.). 
I 1999 hæves grusvejen langs mosens sydøstlige side som en lav dæmning, der skabte det 
Sphagnum-fyldte kær nord for dæmningen. 
 
I 2016 blev denne dæmning hævet betydeligt i forbindelse med gennemførelsen af LIFE-
projektet sammen med en række andre tiltag, som er beskrevet i kapitel 13. 
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Fig. 6.12. Ortofoto Stenholt Mose 2018 optaget i foråret 2018 for GeoDanmark og vist i skala 
1:10.000, ©SDFE og Danske Kommuner. 
 
Det er bemærkelsesværdigt på to måder, at ud af serien med luftfoto fra 1995-2018 er det i 
foråret 2018 (fig. 6.12), der er mest vand i den store centrale tørvegrav. 
Bemærkelsesværdigt fordi søen allerede sidst i juni var meget udtørret. Maj-juli var den 
mest tørre sommer i 99 år (dmi.dk september 2018). Til gengæld var 2017 ekstremt våd, og 
det har haft effekt langt hen i 2018, se afsnit 7. 
 

7. Vandstandsmålinger  
 
Som led i LIFE-projektet fik Silkeborg Kommune den 6. december 2013 opsat en vandstands-
målestation i sydenden af søen i Stenholt Mose. Målestationen består af en van Essen 
microdiver, som logger vandspejlskoten hver 4. time i form af trykket, der ved 
bearbejdningen kalibreres med en barologger, som måler lufttrykket og opbevares hos Jens 
Michael Frank, Bedehøjvej 1. Loggeren er senest blevet tappet for data den 4. juli 2018. Den 
bearbejdede vandstandskurve for hele driftsperioden fremgår af nedenstående Figur 7.1. 
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Figur 7.1. Vandstandsdiagram for målestationen i søen i Stenholt Mose for perioden 6. 
december 2013 til 4. juli 2018. 
 
Målingerne i Figur 7.1. viser en gradvis stigende tendens fra årsskiftet 2013-14 og frem til 
foråret 2017 med maksimale vandstande op til kote 77,3 m DVR90. De to seneste somre i 
2017 og 2018 har medført en faldende vandstand, som dog efter sommeren 2017 nåede op 
på det hidtil højeste niveau i vinteren 2017-18. 
 
Søen i Stenholt Mose har hidtil først haft afløb, når vandspejlet nåede op over kote 77,20 m 
DVR90, hvor vandet løb over terræn og mod syd over grusvejen. Med det i august-
september 2016 gennemførte projekt, vil der først blive fysisk afløb fra søen ved et 
vandspejl i kote 77,45 m DVR90. Der har således ikke været afløb fra søen i vintrene 2016-17 
og 2017-18. Dette bekræfter teorien om, at søens vandstand primært opretholdes af en 
balance mellem den nedbørsbetingede tilstrømning fra oplandet inkl. søfladen og nedsivning 
i søbunden til grundvandet. 
 
Den 21. maj 2015 blev der yderligere opstillet en vandstandsmålestation i dammen i den 
nordlige del af Stenholt Mose. Denne målestation er af samme type som i den store sø, og 
de daglige vandspejlskoter frem til den 4. juli 2018 er vist i nedenstående Figur 7.2. 
 
Vandstandsmålingerne viser årlige svingninger mellem kote 77,30 og 77,67 m DVR90 
igennem de første 1,5 år. Fra afslutningen af anlægsarbejdet den 10. oktober 2016 ses en 
stigning i vandspejlet, som siden har svinget omkring kote 77,6 m DVR90, hvilket skyldes, at 
der først begynder at ske overløb, når vandet når op i kote 77,61 m DVR90. I sommeren 
2017 ses to mindre fald i vandstanden og et kraftigere fald i den meget tørre sommer 2018, 
som den 4. juli var nået ned på niveauet på samme tid i somrene 2015 og 2016. 
Forventningen er, at vandspejlet i dammen og dermed i de omgivende dele af højmosen 
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fremover vil blive ligeså konstante, som set igennem året 2017 med normale årlige 
svingninger i vandstand inden for ca. 20 cm. 
 

 
  
Figur 7.2. Vandstandsdiagram for målestationen i dammen i den nordlige ende af Stenholt 
Mose for perioden 21. maj 2015 til 4. juli 2018. 
 

8. Mosens geologi  
 
For at få viden om tørvetypernes lag-tykkelse i Stenholt Mose gennemførte Bent Aaby for 
NaturRådgivningen, i august 2016 i alt 12 boringer med russerbor i Stenholt Mose (Aaby 
2017). 
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Fig. 8.1. Placering af tørveboringerne fra Aaby (2017) vist i skala 1:10.000 på baggrund af 
ortofoto fra 3. juni 2016, DDO®2016, COWI©. 
 
Mineralbunden under Stenholt Mose er en del af det dødislandskab, der blev skabt under 
sidste Istid (Weichelistiden). Klitterne eller bakkerne er således opbygget af 
smeltevandssand (Aaby 2017).  
 
Største tilbageværende tykkelse højmosetørv er 125 cm. Denne tykkelse er målt både i nord 
og syd i boring 1 og 9. Den samlede tørvetykkelse er op til 193 cm. I tørven er der i flere 
boringer fundet lag med spor efter brand af tørv eller træ.  
 
Mosedannelsen er antageligt startet flere steder, uafhængig af hinanden, og først langt 
senere er mosen smeltet sammen til den store højmose, man kan se på Videnskabernes 
Selskabs konceptkort fig. 6.2. Stenholt Mose adskiller sig fra de fleste andre danske 
højmoser ved at være dannet i et smeltevandssand område, med en meget bølget 
mineraljordsoverflade, hvor der tydeligvis har været sandflugt. I lavningerne har der stedvist 
været forhold for begyndende mosedannelse, men det er gået meget langsomt med at få 
dannet tørv. Der sker en grundvandsstigning mellem år 0-800 (Aaby 2017), og omkring år 
700 starter højmosedannelsen flere steder. Omkring år 1250 (Lille Istid) kommer der en 
kuldeperiode med nedbørsoverskud, hvor højmosedannelse for alvor tager fart med 
dannelsen af den store sammenhængende mose. 
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Undergrunden under Stenholt Mose varierer 2 m, mens den nuværende tørveoverflade 
varierer 60 cm. Tørven viser, at økosystemet har været velfungerende indtil nyere tid. 
Højmosefladen har været ret jævn og helt uden trævækst (Aaby 2017).  
 
Dræning før, under og efter afgravningen af tørv i perioden 1940-1960, afgræsningen med 
tunge kreaturer i 1990-erne og heraf følgende lokal gødskning, samt øget kvælstofnedfald 
har bidraget til den øgede nedbrydning af tørv i de øverste tørvelag. 
 
Thøgersen (1942) fortæller, at Stenholt Mose ligger ubenyttet hen, bortset fra lidt tørve-
fremstilling. Stenrøgel Mose, der på Videnskabernes Selskabs kort (fig. 6.2.) er en del af 
samme mose som Stenholt Mose, er under kultivering. Stenholt Mose er undersøgt i 1936, 
og havde der en største tørvedybde på 3 m, og et gennemsnit på 1,5 m. Mosearealet var på 
70 ha. 
 
Der er registreret 1 m tørv mere i Thøgersen (1942) end af Bent Aaby (2017). Denne forskel 
kan skyldes flere ting. Ved afvandingen sætter tørven sig, og koldforbrændingen begynder. 
Naturlig tørv er vandmættet, og når vandet trækkes ud, ”skrumper” tørven. Forskellen kan 
også skyldes, at de tykkeste tørvelag lå, hvor den nuværende sø er, og dermed er gravet 
væk.  
 

9. Overvågning 
 
I 1996 kom Stenholt Mose med i det daværende højmose overvågningsprogram (Risager og 
Aaby 1997). Der udover har der i mange år været en Novana overvågningsstation. 
I forbindelse med LIFE projektet har der været gennemført en start- og slutmonitering med 
fokus på Sphagnum vegetationen. 
 
9.1. Resultater fra overvågning ifm. LIFE projektet 
 
 

Sphagnum 2013 2018 2013-2018 2013 2018 
Linie nr. Længde 

cm 
Dækning 

cm 
Dækning 

cm 
Ændring 

 
Dækningsgrad 

% af linien 
Dækningsgrad 

% af linien 
1 18.600 1.034 1.073 104 5,56 5,77 
2 8.300 4.261 5.100 120 51,34 61,45 
3 55.300 2.456 3.778 154 4,44 6,83 
4 49.300 6.212 11.016 177 12,60 22,34 
5 2.900 1.170 2.880 246 4,03 9,93 
6 33.200 2.411 2.924 121 7,26 8,81 

 
Tabel 9.1. Antal cm med Sphagnum pr. linie, og dækningsgraden (fra Risager 2018). 
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Fig. 9.1. De udlagte linier fra Sphagnum overvågningen i 2013 og 2018. 
 
 
Linierne for Sphagnum overvågningen (fig. 9.1) er udlagt på både aldrig-afgravet 
højmoseflade (1, 3, 5 og 6) og sekundære højmose arealer (2 og 4). Når det opgøres helt 
overordnet, som dækningsgrad på hele linien (tabel 9.1), kommer der arealer med klitter 
med i opgørelsen. For linie 1, 3, 5 og 6 er den gennemsnitlige dækningsgrad med Sphagnum 
5,32 % i 2013 og den stiger til 7,84 % i 2018, en stigning på næsten 50 %. Linie 5 i den 
nordlige ende af mosen har mere end fordoblet dækningsgraden med Sphagnum. 
Dækningsgraden er stadig for lav til at give gunstig bevaringsstatus, men et tydeligt tegn på 
en udvikling i den rigtige retning. 
Linie 4 er sekundær højmosevegetation vest for søen i tørvegraven. Baseret på 
forudsigelserne om den kommende vandstand, var det forventet, at Sphagnum hurtigere 
ville have bredt sig i dette område, end det er sket, men udviklingen er på rette vej. Det 
meste af linie 2 ligger i en fin hængesæk med sekundær vegetation, der delvist er blevet 
dannet siden den første dæmning blev etableret af Århus Amt. Udbredelsen af Sphagnum vil 
brede sig i takt med vandstandsstigningerne. 
 
Det er lettere at få dannet nye Sphagnumlag, end at få genetableret Sphagnum på de tørre 
højmoseflader. 
 
At kreaturerne er kommet væk fra kerneområderne, at træerne er ryddet, at hydrologien er 
optimeret, har alt i alt bidraget positivt, og konklusionen må være, at det går bedre. Det 
betyder ikke, at alt er godt, men området er på rette kurs. Nu må tiden vise, om den 
gunstige udvikling kan fastholdes. 
 
Det anbefales at gentage Sphagnum moniteringen af linierne hvert 5. år.   
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10. Rydninger 
 

 
 
Fig. 10.1. Opvækst / opspiring af birk på højmosefladen. 

De aldrig afgravede flader har været under tilgroning med birk, siden dræningen startede.  

For omkring 20 år siden fældede Århus Amt de store skovfyr og birketræer. Da birk skyder 
fra stubben, har der siden været udført nedskæring af genvækst og fjernelse af nyspirede 
birketræer hvert 2. år. Det er hårdt arbejde at gå med en buskrydder i en tuet højmose, og 
40 ha er meget, selv om man er 5 mand om det. 

I EU LIFE genopretningsprojektet er der ryddet intensivt ad flere omgange, se tabel 10.1. 
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Årstal Sæson rydninger Pris kr. Beskrivelse 
2012 sensommer 1.  rydning 294.000 Tæt 2-årig mandshøj opvækst 
2013 forsommer 2.  rydning 190.000 Nyopvækst 40-50 cm 
2013 sensommer 3.  rydning 277.000 Nyopvækst 25-40 cm 
2014 forsommer 4.  rydning 151.000 Nyopvækst 10-30 cm – færre skud 
2014 sensommer 5.  rydning 142.000 Nyopvækst 5-20 cm 
2015 sensommer 6.  rydning 163.000 Nyopvækst 5-10 cm 
2018 sensommer 7.  rydning 160.000 Nyspirede træer trukket op med 

rod, genvækst klippet helt ned 
   1.217.000  

 
Tabel 10.1. Rydninger gennemført i LIFE projektet fra 2012 til 2018 (personlig 
kommunikation med Poul Erik Thystrup). 
  
I forbindelse med nedskæring af birk i september 2015 blev der efterfølgende udlagt en 0-
parcel, gul markering på fig. 10.2. 0-parcellen kommer til at give et indtryk af effekten af 
nedskæring af birk. Gør nedskæring en forskel i det lange løb? Skulle man efterfølgende 
ønske det, er det let at fælde/rydde birken i 0-parcellen og trække den ind på indlandsklitten 
eller ud i søen. Indlandsklitten kan måske også fungere som frø-fang ved vinde fra SV-V 
(personlig kommunikation med Poul Erik Thystrup). 
 

 
 
Fig. 10.2. Rød markering: Nedskæring af frøkilder, oktober 2018, gul markering 0-parcel 
(personlig kommunikation med Poul Erik Thystrup). 
 
I september 2018 er der igen ryddet på de aldrig afgravede flader. Ca. 50 % af birkene er 
trukket op, og ca. 50 % er klippet/buskryddet. Der er også ryddet større birketræer på 
østsiden af søen/tørvegraven og mod syd lige nord for dæmningen, som vist med rød 
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markering på fig. 10.2. Træerne blev fældet for at minimere de nærmeste kilder til frø-
spredning. Efter aftale med ejeren er de efterladt på stedet. Især spredte bræmmen øst for 
søen frø ind over de ryddede arealer i vest-sydvesten vind. Der er indgået et kompromis 
med ejeren. For at få fældet birken har nåletræerne fået lov at blive stående, så der stadig er 
et vist skjul for vildtet (personlig kommunikation med Poul Erik Thystrup). 
 
På trods af gentagne grundige rydninger vil de aldrig afgravede flader ikke indenfor 
nærmeste fremtid være våde nok til at holde birken væk/nede. Der vil derfor være behov for 
gentagne rydninger i årene fremover. Silkeborg Kommune vil hvert år evaluere behovet og 
sætte ind i det omfang, det skønnes nødvendigt.  
 
Rydningen i 2018 er 1. rydning efter 3 vækstsæsoner, hvoraf en har været en 
tørkesommer. De tidligere grundige rydninger har reduceret omkostningerne, og det er 
realistisk, at der i gennemsnit hvert år skal bruges 100.000 kr. til rydning, og 50.000 kr. til 
justering af hegn (se afsnit 11) (personlig kommunikation med Poul Erik Thystrup). 
 
Før 1995 var der ikke fokus på Stenholt Mose som en højmose. Det medførte bl.a., at der 
blev givet tilskud til græsning, da Stenholt Mose af Århus Amt fejlagtig blev registreret som 
hede. Græsning på tørv giver som regel skader på tørven. På Stenholt Mose trådte dyrene 
dværgbuske i stykker, trampede huller i de øverste tørvelag, og ødelagde mange Sphagnum 
bevoksninger inde på mosen (Risager & Aaby 1997). Efter ca. 5 år blev dyrene fjernet fra de 
aldrig-afgravede flader, men sandsynligvis skyldes en del af den frøspiring, der har været på 
mosefladen, afgræsningen. Blottet tørv bliver meget varm om sommeren og giver dermed 
perfekte forhold for birk. Der vil i mange år fremover være behov for gentagne rydninger, 
men forhåbentlig vil nyspiring være aftagende. 
 
Det forventes, at mange af randområderne løbende vil blive mere våde, og Sphagnum vil 
brede sig. For det tilgroede område vest for søen, som har været opdyrket, forventes det, at 
området i løbet af 3-5 år gradvist vil blive mere og mere vådt, og at den højstammede birk vil 
trives dårligt. Birken vil tynde ud i toppe, fremstå gullig, tabe bladene tidligt og gradvist dø. 
Der skal ikke ske rydning i dette område, birken skal have lov at dø af sig selv. Det skulle også 
gerne medføre, at der ikke kommer stødskud, som ofte ses i forbindelse med rydning. 
 

11. Løbende regulering af hegn 
 
Omkring år 2000 er kreaturerne blevet fjernet fra de aldrig afgravede højmoseflader. 
Efterfølgende er der arbejdet med at trække hegnet yderligere tilbage, og dyrene græsser i 
dag fortrinsvis på højbund og klitter. Kun ganske få steder krydser de sekundære Sphagnum 
bevoksninger. 
 
Der er løbende dialog med lodsejer Jens Michael Frank omkring hegningen, og der har, med 
stor succes, været fokus på løbende at justere på hegnet i de områder, der er blevet våde 
nok til, at der dannes nye Sphagnum lag, se fig. 11.1. 
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Fig. 11.1. Kreaturtramp i nyetableret Sphagnum bevoksning i 2013. 
 

 
 
Fig. 11.2. Hegning over Sphagnum bevoksning i 2013. Hegnet er efterfølgende justeret, så 
kreaturerne kun meget få steder krydser Sphagnum bevoksninger. 
 
For mosegenopretning og udvidelsen af højmosen med sekundær vegetation er de nye 
Sphagnum lag en stor succes. Kreaturerne har holdt opvækst nede indtil forholdene for 
Sphagnum blev gunstige. 
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12. Hydrologiske udfordringer og løsninger 
 
Moser dannes normalt på arealer, hvor der er dårlige afløbsforhold for afstrømningen.  Det 
er ofte på terrænflader, der ligger omkring vandskel. Stenholt Mose afvander således til 
Skive-Karup Å i oplandet til Limfjorden, og der løber et vandskel igennem mosen, hvor de 
nordlige dele afvander mod nordvest til Gammel Frederiks Mose og videre til Haller Å og 
Skive-Karup Å. Den sydlige del af mosen og omgivelser afvander mod sydvest gennem 
vandløbet Lille Klosterlund, som syd for Stenholtvej ender i en afløbsløs sø og eng på 
vestsiden af Stenholt Skov. Her sker der således en fuld infiltration af overfladevandet til 
grundvandet, men afstrømningen ender uden tvivl i Skygge Å på strækningen frem til Klode 
Mølle og derfra videre til Skive-Karup Å. 
 
Infiltration af et helt vandløb til grundvandet er muligt, fordi der under og omkring Stenholt 
Mose er groft kvartært sand ned i ca. 17 meters dybde, og at det primære grundvand i 
området findes i en dybde 10-16 meter under terræn (Århus Amt 2005). 
 
Århus Amt har i årene 1999-2001 foretaget daglige vandstandsmålinger på 5 målestationer i 
den østlige del af mosen. Resultaterne viser, at vandstanden i højmosen svinger synkront 
hen over året på de 5 stationer. Årsvariationen i vandstanden i de enkelte måleserier er på 
ca. 0,6 m. På en målestation var variationen dog på ca. 1,0 m. Middelvandstanden varierede 
mellem ca. kote 78,9 m længst mod nordøst og til ca. kote 77,3 m længere mod syd. 
Vandstanden i den centrale sø blev ikke målt kontinuert, men er oplyst til ca. kote 77,0 m 
(Århus Amt 2005). 
 
COWIs forundersøgelse fra 2010 beskrev detaljeret højmosens topografi ved hjælp af 
højdekurver og to transekter, der var udtrukket af firmaets egen laserscanning af mosens 
overflade udført i april 2006 og marts 2007. Denne laserskanning var udført med en kote per 
2,0 m med en middelfejl på max. 0,10 m, og heraf blev der udtrukket to længdeprofiler på 
tværs af mosen og dens nærmeste omgivelser henholdsvis fra nordvest til sydøst og fra 
sydvest til nordøst, som det fremgår af Figur 12.1 og Figur 12.2.  
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Figur 12.1 Transekt af terrænoverfladen og vandflader i og omkring Stenholt Mose 
udtrukket af COWIs højdemodel fra nordvest til sydøst (COWI 2010). 
 

 
 
Figur 12.2 Transekt af terrænoverfladen og vandflader i og omkring Stenholt Mose 
udtrukket af den laserscannede højdemodel, her fra sydvest til nordøst og henover den 
centrale sø (COWI 2010). 
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Laserskanningen viste, at højmosen som følge af tørvegravningen og afvandingen i 2006-
2007 lå med en generel hældning på 1-3 ‰ fra nordøst og mod sydvest til søen i den store 
centrale tørvegrav, som lå med et vandspejl ca. 1,3 m under den omgivende højmose.  
 
På de to transekter i Figur 12.1 og Figur 12.2. ses, at højmosen i de centrale dele hæver sig 
op over det omgivende terræn, og der ses en eller to sandøer, som rejser sig 1-2 meter op 
over mosefladen.  
 
På Figur 12.1 ses imellem St. 100 og 500 m en strækning af mosen, hvor der tilsyneladende 
tidligere har været forsøgt kultivering eller tørveindvinding, og længst mod vest ved St. 1.180 
m ses den dybe grøft med vandløbet Lille Klosterlund, der er ført mod syd ned langs 
mosekanten.  
 
På Figur 12.2 ses mellem St. 265 og 470 m et snit hen over søen i den vandfyldte tørvegrav, 
hvor vandspejlet stod omkring kote 76,8 m og dermed ca. 1,3 m lavere end den omgivende 
moseflade. Herefter ses tydeligt mosefladens hældning mod sydvest og længst mod nordøst 
en forholdsvis dyb skelgrøft i St. 930 m ind mod de dyrkede arealer nord for mosen.  
 
COWIs forundersøgelse (2010) viste således, at der især var en markant afvanding mod øst 
fra det dybt liggende vandløb Lille Klosterlund, som ligger i skel ind til højmosen. 
Forundersøgelsen viste samtidig, at der var en betydelig afvanding mod det lave vandspejl i 
den centrale sø i mosen. Endelig var der afvanding mod de mere eller mindre dyrkede 
arealer mod nord og nordvest. Kun på den vestlige side af mosen var der ikke skadelige 
påvirkninger fra afvandingen af arealerne rundt om højmosen.  
 
Aktiv højmose er som naturtype afhængig af en høj og konstant vandstand, der udelukkende 
hidrører fra nedbøren. Det skaber grundlag for en vækst af Sphagnum og de få arter 
karplanter, som ved død og henfald danner højmosens tørvelag, der i den aktive højmoses 
våde og sure miljø kun langsomt nedbrydes. Tilvækst af ny tørv er derfor forudsætningen 
for, at en aktiv højmose er i gunstig tilstand.  
 
Højmosetørven har en enestående stor evne til at binde vand i og på de døde planteceller, 
men kapillærrørs-virkningen er på maksimalt 0,5 m. Når der graves grøfter igennem eller 
langs højmosen, eller højmosetørven helt bortgraves, eller naboarealer drænes med 
sænkning af grundvandet og terrænet til følge, skabes der en afvanding af højmosetørven. 
Den lave vandstand i omgivelserne ændrer højmosens naturlige vandbalance. Det skyldes, at 
højmosetørven sætter sig ved mineralisering og konsolidering/kompaktering. Dette 
medfører, at højmosefladens generelle hældning forøges, hvorved nedbøren dræner 
hurtigere af mosefladen, som bliver endnu mere tør, hvilket forøger afvandingen yderligere i 
en negativ spiral.  
 
Afvandingen af højmosen bør begrænses mest muligt. Det kan ske ved at nedlægge og 
tilkaste grøfter og dræn i mosen og på de nærmeste randarealer. Det kan også ske ved at 
hæve vandspejlet i grøfter og søer i mosen og rundt om den. I mangel af bedre kan det ske 
ved at etablere vandtætte dæmninger eller membraner rundt om mosen. Hensigten er at 
reducere vandspejlsgradienterne i mosen ud mod det omgivende terræn, hvilket tilsvarende 
vil reducere afstrømningshastigheden væk fra mosen og dermed forøge vandets opholdstid. 
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Vandstandshævningerne skal udføres på en sådan måde, at der ikke kommer næringsrigt 
eller mineralholdigt vand i den øverste halve meter af højmosens tørvelag. Sphagnum-
væksten i højmosen kan heller ikke tåle, at man hæver vandstanden i dele af højmosen med 
vand fra nedbøren til en dybde på mere end ca. 0,5 m. Bortset fra disse få begrænsninger 
kan højmosen ikke blive for våd.   
 

13. Baggrund for de tekniske anlæg og drift heraf  
 
Århus Amt havde omkring 1999 hævet niveauet af markvejen på en ca. 150 m lang 
strækning på sydøst siden af Stenholt Mose. Dette havde skabt en opstemning af vand fra 
mosen, hvor der havde etableret sig to fine Sphagnum-kær med hver en stor hængesæk.  
 
COWI (2010) fokuserede på mulighederne for at reducere afvandingen ved at nedlægge og 
tilkaste grøfter og dræn, ekstensivere randarealer og forlægge vandløbet Lille Klosterlund til 
et forløb længere mod øst væk fra højmosen, således at vandspejlsgradienterne mod øst 
blev reduceret. Samtidig blev det vurderet, at vandspejlet i den centrale sø burde hæves fra 
et vandspejl i ca. kote 76,8 m DVR90 til et vandspejl omkring kote 77,5 m. 
 
Forhandlinger med naboerne på østsiden af mosen om en forlægning af Lille Klosterlund var 
desværre resultatløse, og der måtte findes en anden løsning.  
 
Silkeborg Kommune har i oktober 2016 fået udarbejdet et lavbundsprojekt med en planlagt 
vandstandshævning for to delstrækninger på hver 250 meter langs kanten af Stenholt Mose 
mod henholdsvis nordøst og nordvest (NaturRådgivningen 2016). Det første delprojekt 
afventer accept fra en af de berørte lodsejere, mens det andet projekt ikke kan gennemføres 
med statslig finansiering på grund af et for lavt kulstofindhold i jorden. 
 
For at reducere afvandingseffekten for omgivelserne og dermed bedst muligt sikre vand-
standsforholdene i Stenholt Mose, udarbejdede NaturRådgivningen i januar 2015 for 
Silkeborg Kommune en forundersøgelse og et skitseprojekt. På dette grundlag blev det i 
2015-2016 besluttet at gennemføre følgende restaureringstiltag, der blev udført i perioden 
29. august til 10. oktober 2016 som led i LIFE-projektet, idet koter er i meter DVR90: 
 
• Etablering af en 1775 m lang 1,5 mm HDPE-membran fra terræn og ned i 1,8 m dybde 

langs mosens syd-, øst- og nordside 
• Imellem de to sydlige Sphagnum-kær blev et kørespor hævet i 2,0 m bredde til kote 77,70 

m, og der blev sat 37 m HDPE-membran, som skal forhindre søvand at løbe ind i det 
østlige kær 

• Den nuværende markvej langs mosens sydøstlige side er hævet på tre strækninger af i alt 
190 m længde med en 2,5 m bred vejbane i kote 77,75 m og med sideskråninger 1:3, idet 
membranen er ført på langs i vejdæmningens nordside 

• Som afløb fra de to Sphagnum-kær nord for markvejen blev der etableret 2 stk. 60 cm 
overløbsbrønde med overløbskote 77,45 m i vestsiden henholdsvis 77,22 m i østsiden 

• I løbet af efteråret 2018 forventes det, at overløbet fra det østlige Sphagnum-kær hæves 
til kote 77,45 m, som det er forberedt til. 
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• På tværs af de to grøfter/render, der kan være afløb fra den store sø mod syd, blev der 
sat 2 stk. 20 mm HDPE plader af 4 og 8 m længde med overkant i kote 77,55 m og i 1,0 m 
dybde 

• På en 207 m lang strækning langs nordvest siden af mosen er der opført en op til 1,0 m 
høj jorddæmning med en 1,0 m bred krone i kote 78,1 m og med en 1,8 m høj HDPE-
membran  

• Som afløb fra den nordlige dam blev der etableret en 60 cm overløbsbrønd med 
overløbskote 77,61 m med afløb i et 52 m Ø200 mm rør gennem dæmningen og mod NV 
til en drænbrønd  

• Efter aftale med lodsejeren blev to markveje på vestsiden af mosen hævet aht. passage af 
kreaturer.  

 
De gennemførte anlægsarbejder er vist på projektkortet i Fig. 13.1 og på Bilag 2. To af 
tiltagene er samtidig vist på foto i Fig. 13.2.  
 

 
 
Figur 13.1. Projektkort med de i 2016 udførte anlægsmæssige tiltag samt de to grusveje fra 
2017 vist i skala 1:10.000 på baggrund af ortofoto fra 23. juli 2016, DDO®2016, COWI©. 
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Figur 13.2. Foto af sætningen af HDPE-membran langs nordsiden af Stenholt Mose ses til 
venstre, og en af de tre overløbsbrønde med en grøderist/løvebur ses til højre.  
 
De beskrevne tiltag har til formål at give mulighed for en vandstand i den centrale sø op til 
ca. kote 77,5 m og en vandstand i den nordlige dam omkring kote 77,6 m. Membranen langs 
mosens øst- og nordside har yderligere til formål at begrænse udsivningen mod øst og nord 
mest muligt, hvilket samtidig forventes at forøge afstrømningen af mosens nedbør mod den 
centrale sø og det østlige Sphagnum-kær.  
 
De tre overløb er etableret med 600 mm nedløbsbrønde afdækket med kuppelriste og 
omgivet af hver en grøderist/løvebur, som vist på foto i Figur 13.2. Overløbene inkl. 
grøderistene bør kontrolleres to gange årligt for tilstopninger af grøde, grene og blade, som 
fjernes. Den ene kontrol bør udføres omkring 1. december efter løvfald og inden vinteren. 
Efter nogle år kan der blive behov for udskiftning af kuppelriste og grøderiste som følge af 
korrosion i det meget sure vand. Ved besøgene kontrolleres samtidig, at der er afløb 
igennem rørene under grusvejen hhv. jorddæmningen.  
 
Den nordlige dæmning kan være udsat for erosion/slid eller sætninger i terrænet. Ved 
kontrolbesøgene tjekkes dæmningens tilstand for tegn på erosionsskader eller tegn på 
tidligere overløb af vand. Dæmningen bør kontrolopmåles efter 5 år, hvilket vil sige første 
gang i 2021.  
 
HDPE-membranen og HDPE-skodderne er principielt ikke vedligeholdelseskrævende med 
mindre, de påføres fysisk skade. HDPE har dog en begrænset levetid i lys, hvor UV stråler 
nedbryder polymeren. De anvendte materialer er tilført et sort pigment, som begrænser 
følsomheden for lys, men i det omfang membranen eller skodderne bliver blotlagt i større 
omfang, bør der ske en ny tildækning af jord. Membranen og skodderne bør derfor tilses 
hvert 5. år første gang i 2021.  
 
Vandstandsloggerne i de to vandstandsmålestationer producerer data, som er værdifulde 
for en forståelse af mosens hydrologiske udvikling. Vandstandsloggerne kan i princippet køre 
i årevis, indtil de løber tør for strøm eller plads til data. Senest den 17. november 2024 vil 
loggeren i den centrale sø løbe fuld af data, hvilket sker samtidig med barologgeren, der 
opbevares hos ejeren på Bedehøjvej 1. Herefter vil det heller ikke være muligt at bearbejde 
loggeren i den nordlige dam, selvom den har plads til data frem til 2. maj 2026. Inden den 
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17. november 2024 skal alle loggerne derfor tappes for data og nulstilles, således at de 
starter forfra med at samle data. Ingen kan garantere, at loggerne kan fungere så længe, 
men det er sandsynligt. Når loggerne engang løber tør for strøm, kan de ikke genoplades, 
hvorfor man til den tid bør købe nye.  
 
Det anbefales, at vandstandsloggerne tappes for data mindst én gang årligt, således at 
driftstop kan opdages i rimelig tid. Tapningen udføres med en USB-læseenhed, som tilsluttes 
en PC, hvor et af programmerne Diver-Office eller Diver-Field er installeret. Alternativt kan 
anvendes en selvstændig USB-enhed, der fungerer som datalager. Samtidig med 
aflæsningen skal vandspejlet kontrolopmåles fra top af fikspunkterne. Disse fikspunkter 
udgøres af toppen af de nedrammede rustfrie stålrør, som bærer måleopstillingen. Ved den 
førstkommende tapning af data bør fikspunkterne kontrolopmåles. Fremover bør 
fikspunkterne kontrolopmåles hvert 5. år.  
 

14. Potentiale for udvidelse af området – ny mose mod syd 
 
Som det fremgår af afsnit 12 omkring vandstandsmålingerne i den centrale sø i Stenholt 
Mose, er der normalt ikke afløb fra søen. Søens vand nedsiver i stedet i et eller andet ukendt 
omfang til det dybtliggende grundvand. Søen er således skabt ved afgravning af tørv næsten 
til sandbunden, og lodsejeren har oplyst, at han som barn for over 50 år siden badede i søen 
på ren sandbund. Man har i de senere år kunnet se en gradvist stigende vandstand i søen, 
hvilket enten kan skyldes en forskydning af vandbalancen som følge af forøget nedbør, eller 
at der efterhånden er opstået et dyndlag, som i højere grad tætner søbunden mod 
nedsivning. Uanset årsagen er det vores forventning, at søen fremover i højere grad end 
tidligere vil nå op over kote 77,45 m DVR90, hvor der vil begynde at ske overløb mod syd 
under grusvejen igennem det vestlige overløb. Herved reduceres afvandingsdybden fra 
mosefladen og ned til søens vandspejl i våde perioder fra de ca. 1,3 m, som man ser på 
længdeprofilet i Figur 4, og til kun ca. 0,6 m. Det var ønskeligt at kunne fastholde et så højt 
vandspejl i størstedelen af året, men der har ikke kunnet fremkomme en bedre løsning til at 
hæve søens vandspejl. 
 
Det er vurderet at den forholdsvist ny-etablerede hængesæk i det østlige Sphagnum-kær vil 
kunne følge en ny vandstandshævning, og i løbet af efterårets 2018 forventes det derfor at 
gennemføre en hævning af overløbet med op til 0,25 m, hvilket vil hæve vandspejlet i kæret 
tilsvarende.  
 
Uanset at der er etableret membran rundt langs mosens østlige og nordlige side, er det 
ønskeligt, at hæve grundvandsspejlet rundt om mosen, ved at de nærmeste grøfter bliver 
tilkastet. Det skyldes, at membranen er skabt til at holde vand tilbage og dermed vådgøre på 
mosesiden, som er den opstrøms side. Det indebærer omvendt en risiko for, at den 
nedstrøms side, vandløbssiden, bliver mere tør end i dag, og at jordens tørveindhold derfor 
mineraliserer hurtigere. En membran vil derfor over tid langsomt kunne begynde at kæntre 
mod vandløbet. Det er forhåbningen, at tilvækst af tørv på mosesiden kan kompensere for 
denne udvikling. Et projektforslag med lukning af en skelgrøft og en afbrydelse af dræn på de 
tilstødende arealer indgår f.eks. i det fremlagte lavbundsprojekt på matr.nr. 3 o Frederiksdal, 
Kragelund (NaturRådgivningen 2016), hvor det vil sikre en høj vandstand på den nedstrøms 
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side af membranen. Der er yderligere muligheder for at hæve vandstanden på de følgende 
500 m mod nordvest, ved afbrydelse af dræn og grøfter, som foreslået af COWI (2010), hvis 
de berørte lodsejere er indforståede. Hvis det omtalte lavbundsprojekt bliver gennemført, vil 
det samtidig forbedre mulighederne for på et tidspunkt at kunne flytte vandløbet Lille 
Klosterlund 100-150 m længere mod øst, da det kun vil berøre yderligere én lodsejer. 
 
Såfremt der på et tidspunkt opstår en mulighed for at kunne finansiere en ekstensivering af 
de to marker på nordvest siden af mosen mellem Gilbakkevej og Bedehøjvej, som det var 
tiltænkt med det ikke-realiserbare lavbundsprojekt, er der et betydeligt potentiale for at 
udvide mosen mod nordvest. Dette kan ses af en betydelig Sphagnum-vækst, som optrådte i 
en lavning nord for den nye dæmning/membran, efter et dræn var blevet defekt.  
  
De nye Sphagnum-kær, som er opstået på tidligere opdyrket højmose på vest siden af 
Stenholt Mose, viser, at der også her er et betydeligt potentiale for mosetilvækst. Det må 
forudses at blive nødvendigt på et tidspunkt at hæve de to kreaturpassager yderligere for at 
sikre lodsejerens mulighed for fortsat afgræsning rundt om mosen i takt med, at mosen 
vokser.  
 
Etablering af dæmninger rundt om moser, som det nu ses i sydenden og langs den 
nordvestlige side af Stenholt Mose, kan kompensere for de terrænsænkninger, der er skabt i 
omgivelserne efter tørvegravning og afvanding. Dæmningerne medfører omvendt, at der 
skabes et niveauspring mellem højmosearealet og de tilstødende arealer. Det er især 
landskabeligt uheldigt syd for Stenholt Mose, hvor der er et 10 ha stort naturbeskyttet 
mose- og engområde på et areal, som ifølge ortofotoet fra 1954 i Fig. 6.5. er afgravet 
(høj)mose. Dette areal rummer et potentiale for genskabelse af højmosevegetation. På 
arealet ligger nogle indbyrdes forbundne vandfyldte tørvegrave, som står i åben forbindelse 
med vandløbet Lille Klosterlund. Når dette vandløb udtørrer om sommeren, gør 
tørvegravene det også. Det begrænser muligheden for højmosegendannelse. Såfremt man 
kan få lov af ejeren af matr. nr. 11e Frederiksdal, Kragelund til at forlægge vandløbet på en 
250 m lang strækning mod sydøst, vil der kunne etableres et forløb uden om mosen frem til 
sammenløb med et andet vandløb, der kommer som tilløb fra sydøst. Herved vil der kunne 
skabes en højere og mere konstant vandstand i mosen mellem grusvejen og vandløbet Lille 
Klosterlund til gavn for mosegendannelsen. Ændringen kan laves med uændret 
vandløbslængde og uændrede vandløbsdimensioner, således at påvirkninger af de opstrøms 
arealers tilstand undgås. Hvis man ønsker at gå videre med projektideen, vil det være 
formålstjenligt at etablere en ny vandstandsmålestation ved udløbet af den centrale 
tørvegrav ud i Lille Klosterlund til brug for den efterfølgende dokumentation. 
 
Den foreslåede nye grøft er vist på kortet i fig. 14.1. 
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Fig. 14.1. Forslaget til forlægning af vandløbet Lille Klosterlund vist med lyseblå streg og den 
tilhørende dæmning og grøftelukning med gult sammen med eksisterende vandløb i blå 
streg. I baggrunden ortofoto optaget i foråret 2018 for GeoDanmark og vist i skala 1:5.000, 
©SDFE og Danske Kommuner. 
 

15. Forventet effekt af det gennemførte LIFE projekt 
 
15.1. Mere vand 
Der kan gå flere år før den optimale vandstand er nået i forhold til de gennemførte 
hydrologiske tiltag. Der går yderligere noget tid før vegetationen reagerer på den forøgede 
vandstand. For at forsøge at gøre de aldrig afgravede højtliggende højmoseflader mere våde, 
bliver der hævet vandstand i omgivelserne, visse steder til et niveau der er mindre optimalt 
for vækst af Sphagnum. Vandspejlet i den store sø vil blive stabiliseret på et højere niveau. 
Vandstande på mere end 0,5 m brunt vand i tørvegravede områder hæmmer vækst af 
Sphagnum, se mere i bilag 1, afsnit 3.17. Den høje vandstand er nødvendig for at mindske 
afstrømningsgradienten mellem sø og flade. Denne gradient er dog fortsat for stor i forhold 
til det optimale. 
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15.2. Mere Sphagnum – dannelse af akrotelm på fladen. 
 
I randområderne, hvor der bliver mere stabil højere vandstand, forventes det, at Sphagnum 
bevoksningerne vil brede sig. Der vil i første omgang primært være tale om Sphagnum 
cuspidatum og S. fallax, hvor der er frit vand. Med tiden vil andre Sphagnumarter kunne 
indvandre i Sphagnum bevoksningerne. På forsiden ses gamle sekundære Sphagnum 
bevoksninger i små enkeltmandstørvegrave i nord. Hvis det lykkes at få igangsat samme 
succesfulde succession, forventes det, at Sphagnum papillosum og S. magellanicum på et 
tidspunkt vil indvandre, og danne grundlag for fornyet tørvedannelse. Man skal ikke 
forveksle vækst af biomasse med dannelse af tørv. Der dannes meget biomasse hvert år, 
men størstedelen af det omsættes igen. Det kræver helt specielle vilkår at få dannet tørv. 
Akrotelm (se bilag 1, afsnit 1.23) er det lag, hvor den biomasse, der potentielt bliver til tørv, 
dannes. På højmosen består akrotelmen af Sphagnum. På naturlige højmoseflader ligger 
akrotelmen som det øverste ca. 0,5 m tykke svampede lag. 
 
Når vandfasen i randområderne er fyldt op med nydannet biomasse, og de Sphagnum arter, 
der har etableret sig, begynder at vokse nær vandoverfladen (hovedet over vandet) vokser 
de optimalt. Med tiden vil der dannes tykke lag af Sphagnum, og med tiden vil der dannes ny 
tørv.  
 
På de aldrig afgravede flader er det en stor udfordring at få etableret tilstrækkeligt med 
Sphagnum til, at der er tale om en ny akrotelm, men udviklingen er på vej i rigtig retning 
(afsnit 9). 
 
15.3. Færre birk 
Der har været arbejdet intensivt med at rydde genvækst og nyspiring af birk. Behovet er 
forhåbentlig aftagende. Etableret birk kan øge fordampning og kondensere nedbør med 
kvælstof og andre næringsstoffer og dermed bidrage til øget næringstilgængelighed. På 
naturlige højmoseflader er der ingen træer, og rydningerne bidrager derfor på flere måder til 
at sikre vandmættede næringsfattige forhold for Sphagnum, og til at fladerne fremstår mere 
naturlige. 
I princippet bør man ikke rydde etablerede store træer. Hvis man kan øge vandstanden nok 
til at drukne dem, giver det ikke mening at fjerne dem først. Hvis man ikke kan drukne dem, 
giver rydninger genvækst. Dette princip gælder kun på tørvegravede arealer, da 
vandstanden aldrig kan (eller bør) hæves nok på aldrig afgravede flader. 
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15.4. Dræneffekt og kontinuerte sætningsskader  
 

 
Fig. 15.1. Højdeskanning af Stenholt Mose 2006, med 25 cm højdekurver beregnet af 
Danmarks Højdemodel fra 2006, ©SDFE. Fra bilag 4 i NaturRådgivningens skitseprojektering 
(2015). Den centrale store tørvegrav fremstår tydeligt i blå/turkis farve. 
 
Opretholdelse af naturlige højmoser er betinget af tørv, vand og planter, se bilag 1. Som 
følge heraf er også overfladeniveauet bestemt af tørv, vand og planter. Når der f.eks. graves 
en dyb tørvegrav midt i den naturlige mose, vil dette have en effekt på et meget stort areal. I 
første omgang trækkes meget vand ud af den efterladte tørv, og herefter vil koldfor-
brænding/nedbrydning sætte ind. Mosen vil forsøge at hele sig selv. For at kunne tilbage-
holde vand på de tilbageværende arealer skifter overfladen profil. Det betyder, at der 
kommer tydelige randeffekter, fordi tørven ikke kan tilbageholde vand i forhold til de stejle 
gradienter. Akrotelmen forsvinder i de drænpåvirkede områder, og der bliver bl.a. basis for 
trævækst. Udtyndingen af akrotelmen vil brede sig lige så langt fra kanten, som 
dræneffekten rækker. De mest drænede kant-arealer vil nedbrydes mest, men hele 
overfladen vil skifte profil. 
 
Der er for nuværende ingen akrotelm på de aldrig afgravede flader på Stenholt Mose. Det 
skyldes muligvis en kombination af dræning og efterfølgende græsning med meget tunge 
dyr. Højmosen er derfor ikke i gunstig bevaringsstatus. 
 
Det primære arbejde med genopretningen er at få dannet en ny akrotelm. Første mål er en 
vandmættet tørv, som Sphagnum kan etablere sig på. For ikke at miste hele området, er der 
nu nedsat membraner, så nedbrydningen af tørv ikke fortsætter fra disse sider.  
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De værste dræneffekter er nu afbødet rundt i kanten, men tørvegraven/søen ligger fortsat 
tilbage som en stor trussel. Gradienterne fra overfladen af vandet og ind på højmosefladen 
er langt mere stejle end de anbefalede 10 cm pr. 100 m. Når tiltagene i LIFE projektet er 
fuldt indfasede vil gradienten fra søen til kanten af fladen i bedste fald være 0,6 m. Arealer 
indenfor 100 meters afstand af søen vil fortsat ligger mere end 1 m over vandspejlet i søen. 
 
Dræneffekten fra tørvegraven breder sig meget tydeligt med kraftig trævækst hele vejen 
rundt. De største træer på østsiden er blevet ryddet i 2018 for ikke yderligere at bidrage til at 
sprede birkefrø over mosen (fig. 10.2.). I den nordlige del af den store tørvegrav er der lange 
gravespor ind i tørven, og dræneffekten er også tydelig i dette område med vækst af træer 
ind på mosefladen. Mod syd og vest er tørven afgravet/opdyrket. Sætningsskader fra den 
store tørvegrav vil hovedsagelig påvirke den centrale nordøstlige store flade. 
 
Dræningen har trukket enorme mængder vand ud af tørven, så de ikke afgravede flader i dag 
ligger lavere, end de gjorde før dræning og tørveindvinding, og indtil der er dannet akrotelm 
og fornyet tørvedannelse, vil områderne fortsat sætte sig. Halvdelen af tørstoffet i tørv er 
kulstof. Derfor bidrager dræning af tørvejord med store mængder CO2 til atmosfæren 
(Barthelmes m.fl. 2015). 
 
 

16. Potentiale for yderligere tiltag indenfor projektområdet 
 
Det har meget dramatiske langtidsfølger, det Stenholt Mose har været udsat for. Stenholt 
Mose er det man på engelsk kalder ”cut over”, nemlig blevet skåret over, og endda i mange 
retninger. 
Stenholt Mose var engang langt større (se afsnit 6). Den oprindelige rand mod sydvest har 
ligget i det område, der nu opdyrket, eller har været det. Mod nordvest, nord, øst og sydøst 
er tørven afgravet og opdyrket. Det har efterladt unaturligt stejle gradienter, som højmosen 
selv har forsøgt at genoprette sig i forhold til. De membraner og dæmninger, der er blevet 
etableret, har haft fokus på den overordnede hydrologi. Der er fortsat en del tiltag, der kan 
gennemføres indenfor projektområdet. 
 
Der er efterladt meget stejle gradienter fra tørvegravning af den store tørvegrav. Mod vest 
er der tale om sekundære flader, der tidligere har været forsøgt opdyrket. Arealet er under 
naturalisering og vil nyde rigtig godt af den stigende vandstand. Mod nordøst er der behov 
for tiltag der kan afbøde dræningsgradienten til søen. 
 
Hvis der ikke bliver gennemført tiltag for at begrænse effekten af gradienten mellem sø og 
flade på arealerne mod østnordøst vil der løbende ske sætningsskader og målet med at få 
vandmættede forhold og fornyet akrotelm vil ikke lykkes i dette område. 
 
Det bør undersøges nærmere, om mindre tørvedæmninger på nordøst kanten af den store 
tørvegrav kan skabe en lokalt højere vandstand i mosen end i søen. Dræneffekten fra den ca. 
80 m lange nordlige spids af tørvegraven bør minimeres med en tørvedæmning eller en 
spunsvæg. Samtidig skal der fortsat arbejdes for at sikre en maksimal vandstand i søen. 



Side 40 
 

Tørven har stor evne til at tilbageholde vand, men det er nødvendigt at afbøde effekten af 
de stejle gradienter, som omkring den nordlige og nordøstlige del af søen fortsat skyldes en 
højdeforskel fra højmoseplanet og ned til det maksimale vandspejl i søen på ca. 0,8 m.  
 
Det underliggende smeltevandsand spiller muligvis en større rolle end antaget, se også afsnit 
7. 
 
Det er uvist, hvordan hydrologien egentlig virker. Hvor meget vand siver ned i 
undergrunden? Er det mosen selv, der tilbageholder vand, eller er der særlige 
vandstandsende lag? Sphagnum har helt unikke egenskaber i forhold til at tilbageholde 
vand, og det er Sphagnum mosserne der opbygger højmose. Det er helt centralt at 
tilbageholde nedbør længst muligt. 
 
Når mosedannelsen er startet flere steder for til sidst at kunne smelte sammen, har det 
været som følge af et forøget nedbørsoverskud (Aaby 2017). Når hele 
området ”forsumpede” samtidig, har klitterne også været vandmættet i det niveau, tørven 
lå i. Når der trækkes vand ud, i forbindelse med dræning, og senere tørvegravning og 
opdyrkning, bliver nogle af klitterne mere tørre på den ene side. Det er ikke usandsynligt, at 
klitsystemerne flere steder er medvirkende til at transportere vand væk fra kerneområder. 
 
Sphagnum skaber gode vækstbetingelser for sig selv, forsurer og tilbageholder vand. Lys 
Sphagnum tørv kan også tilbageholde store mængder vand. Der skal løbende arbejdes med 
at optimere hydrologi. Der er ikke en mængde interne grøfter i det, der i dag er tilbage af 
Stenholt Mose, men den tilbageværende tørv har været meget tør. 
 
Sphagnum medvirker til at stabilisere vandstanden og tilbageholde vand. Der kunne 
arbejdes med at få etableret Sphagnum i den store tørvegrav. Forsøg i Horreby Lyng på 
Falster har vist, at for høj vandstand kan koloniseres, hvis bølgedannelse hæmmes, og 
birkeris kan medvirke til at danne en struktur Sphagnum kan hænge på (Fig. 16.2 til 16.4.). 
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Fig. 16.2. Udgravet bassin i Horreby Lyng. Vandstanden var lidt for høj. For at begrænse 
vandbevægelse og bølger er der udlagt halmballer. For at give Sphagnum en struktur 
at ”hænge på”, er der lagt birkeris i vandet. September 2017. 
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Fig. 16.3. Birkerisene er ”podet” med Sphagnum fallax og S. cuspidatum, indsamlet i lokale 
tørvegrave. September 2017. 

 
 
Fig. 16.4. Succesfuld etablering af Sphagnum i bassiner på Horreby Lyng set i juli 2018 i en 
ellers meget tør periode. 
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Det bør overvejes at gennemføre tiltag, der kan få Sphagnum dække på søen, og derved 
formindske fordampning. Der er mindre fordampning fra Sphagnum bevoksninger end fra 
åbent vand. 
 

17. Løbende drift  
 
17.1. Rydninger 
 
Evaluering af indsatsen i forbindelse med LIFE projektet viser, at der er realistisk, der skal 
afsættes 100.000 kr. pr. år. til gentagne rydninger. Alternativt 200.000 kr. hvert 2. år, se 
afsnit 10. 

 
17.2. Tilsyn med tekniske anlæg og flytning af hegn 
 
De tre overløb er etableret med 600 mm nedløbsbrønde afdækket med kuppelriste og 
omgivet af hver en grøderist/løvebur, som vist på foto i Figur 13.2. De 3 overløb med 
grøderiste bør kontrolleres to gange årligt. Den ene kontrol bør udføres omkring 1. 
december efter løvfald og inden vinteren. Det kontrolleres samtidig, at der er afløb igennem 
rørene under grusvejen hhv. jorddæmningen. Der kan blive behov for udskiftning af 
kuppelriste og grøderiste som følge af korrosion i det meget sure vand. 
 
Årligt tilsyn med den nordlige dæmning. Ved kontrolbesøgene tjekkes dæmningens tilstand 
for tegn på erosionsskader eller tegn på tidligere overløb af vand. Dæmningen bør 
kontrolopmåles efter 5 år, hvilket vil sige første gang i 2021.  
 
Membranen og HDPE-skodderne bør tilses hvert 5. år, første gang i 2021.  
 
Med baggrund i erfaringer fra flytning af hegn, samt vurdering af omkostninger for tilsyn 
med tekniske anlæg og løbende justeringer, er det realistisk at afsætte 50.000 kr. pr. år. til 
dette område. 
 
17.3. Monitering af vandspejl 
 
Inden den 17. november 2024 skal alle loggerne tappes for data og nulstilles. Når loggerne 
engang løber tør for strøm, kan de ikke genoplades. 
  
Det anbefales, at vandstandsloggerne tappes for data mindst én gang årligt. Ved den 
førstkommende tapning af data bør fikspunkterne kontrolopmåles.  
Fremover bør fikspunkterne kontrolopmåles hvert 5. år.    
 
17.4. Monitering af Sphagnum 
 
Seneste Sphagnum overvågning, inklusiv en kort afrapportering, kostede 45.000 kr. Hvis der 
løbende skal overvåges udbredelse af Sphagnum, skal der afsættes 45-50.000 kr. hvert 5. år., 
se mere afsnit 9. 



Side 44 
 

 

18. Stenholt Mose er mere end mose 
 

 
 
Figur 18.1 Guldblomme på det græssede areal vest for den store tørvegrav i Stenholt Mose. 
 
Der er naturligvis mange andre værdier i området rundt om og på Stenholt Mose end 
Sphagnum og tørvedannelse. En flot bestand af Guldblomme, ynglende traner, sjældne 
sommerfugle og meget mere. Fokus i denne driftsplan har været på genskabelse af aktiv 
højmose. 
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Bilag 1 
 

1.1. Hvad er højmose, de vigtigste begreber 
 
I Habitatdirektivet hedder det  *7110 Aktiv højmose. * refererer til at det er en særlig 
prioriteret naturlig habitattype. Termen aktiv refererer til aktiv tørvedannelse. 
 
Hvornår dannes der tørv? Hvornår er mosen aktiv – levende? 
 
Levende moser: 

 
Fig. 1.1. For naturlige højmoser er balancen mellem vand, planter og tørv hele 
forudsætningen. Fjern en og systemet ødelægges.  
 
1.12. Trusler  
Dræning går stort set forud for enhver udnyttelse af moser, hvad enten det er til eng, ager, 
skov eller tørveindvinding. 
 
Moser er ofte usynlige, da det meste foregår under overfladen. På klimaområdet er moser 
meget vigtige. Alene i tørven i Lille Vildmose er der oplagret mere CO2 end i alle Danmarks 
træer tilsammen. Det er derfor meget vigtigt af klimahensyn at vandmætte tørv og hindre 
yderligere emissioner af CO2. Verdens moser fylder kun 3 % af landarealet, men indeholder 
25 % af det kulstof, der er oplagret på landjorden. 
 
Tilgroning er en trussel for danske højmoser, men naturlige højmoser har ikke trævækst. Det 
kan være fristende at bekæmpe opvækst med afgræsning, men græsning skader tørvelagene 
på flere måder. Det ødelægger Sphagnum laget, sammenpresser tørven så vandtilbage-
holdelsesevnen forringes, og dyrene tramper huller, der kan danne såbed for birk. 
 
Blåtop og andre uønskede vækster er også en trussel, men på naturlig højmose vokser der 
ikke blåtop. Naturlig højmose (fladen) er det eneste danske økosystem uden græsser. 
 
 

tørv

planter

vand
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1.2. Baggrunden for genopretning af højmose 
1.21. Hvad er en højmose 
Naturlig uberørt højmose er et klimaksøkosystem, der indeholder tørvelag dannet primært 
af tørvemosser (Sphagnum). Højmoser dannes kun, hvor der er nedbørsoverskud, dvs. at 
nedbøren skal være større end fordampningen. Højmoser hæver sig over det regionale 
grundvandsspejl, og modtager udelukkende vand fra atmosfæren. Der er tilknyttet en række 
strukturer og funktioner til naturlig højmose.  
 
Strukturerne kan beskrives på flere niveauer, afhængig af skalaen. Der kan dannes 
moselandskaber, hvor flere mose-typer indgår i mosaik med hinanden. En enkelt højmose 
beskrives typisk med de overordnede strukturer lagg, rand og flade (fig. 1). Højmosefladen 
kan derudover have en række strukturer som tuer, høljer, primære og sekundære søer, og 
kan derudover opdeles i understrukturer/mikro-habitater, der bl.a. afspejler sig i de 
forskellige krav, de tre arter af soldug har til vandniveau. 
  
Den primære funktion for en højmose er tørvedannelse, men derudover kan der defineres 
en række andre funktioner, som arkiv-funktioner (mikro- og makro fossiler), CO2 oplagring, 
vandbeskyttelse m.v. Naturlig højmose indeholder rigtig meget vand, op til 97-98 %. 
 
Habitatdirektivet medtager to kategorier af højmose: 7110* Aktiv højmose og 7120 
Nedbrudt højmose. Termen aktiv refererer til aktiv tørvedannelse. Nedbrudt højmose er ikke 
tørvedannende. Det er ikke nødvendigvis kortlagt helt så firkantet. Meget store dele af de 
højmosearealer, der i Danmark er udlagt som Aktiv højmose, har ikke dannet tørv i rigtig 
mange år, mens dele af arealerne, der er kortlagt som nedbrudt højmose, er tørvedannende. 
Der er ikke i Danmark udviklet en præcis terminologi, der er tilpasset Habitatdirektivets 
termer. I Danmark er mange af de arealer, der er kortlagt ”Aktiv højmose” primært kortlagt 
ud fra kriterier om, at overfladen aldrig har været afgravet, da det var udgangspunktet for de 
første danske højmoseovervågninger (Aaby 1987,1988 & 1990). Med de store højmose-
arealer, der er gået tabt i Danmark, kombineret med Habitatdirektivet er der i dag rigtig 
meget fokus på potentialet for genopretning. 
 
Højmose kan defineres på flere måder, her de tre mest almindelige: 
• Det kan være en bestemt vegetationssammensætning på højmosefladen. 

Det er udgangspunktet for den danske NOVANA kortlægning af habitattyperne. Egentlig 
defineres højmose ikke af arter, nærmere af fravær af arter. Kun ganske få af de naturligt 
hjemmehørende arter på højmose vokser udelukkende her. 

• Naturlige højmoser har ombrogen vandforsyning og sekundært vandspejl, hvilket er en 
hydrologisk definition. 

• Højmosetørv består primært af Sphagnum tørv, hvilket er en geologisk definition. 
 
Naturlig højmose har sammenhæng med omgivelserne. Lagg-zonen kan have alle former for 
kærstadier og sumpskov, og en højmose kan indgå i en større mosaik af moser og vandløb. 
Landskabssammenhængen er i dag meget manglende i Danmark, men i fremtiden vil der 
sikkert komme mere fokus på overgangene mellem naturtyperne. 
 
For nogle er højmoser kedelige, fordi der er et naturligt lavt artsindhold. Det er en stor 
misforståelse, at biodiversitet primært opgøres på artsniveau. Biodiversitet har 2 ben: arter 
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og naturlige økosystemer. Det er også derfor, Aktiv højmose er en prioriteret naturtype i 
Habitatdirektivet. Det lave artsindhold er derudover udelukkende på højmosefladen. Hvis 
man inkluderer lagg-zonen, som er en helt essentiel del af højmose økosystemet, stiger 
artsindholdet dramatisk. En naturlig højmose består af lagg, rand og flade – fig. 1. A. 
 

 
Fig. 1. Skitse for genopretning af højmose. Lag med prikker: højmosetørv, lag med skravering 
lav-mose/kærtørv, lag med dobbelt skravering er sø-sedimenter. Bunden er tegnet flad her, 



Side 49 
 

men kan naturligvis være meget kuperet. Den stiplede linje på B og C er den oprindelige 
flade.  
A. Skitse af naturlig højmose. 1. Lagg-zonen, 2. Rand-zonen, 3. Højmosefladen. Alle tre 
elementer er del af højmosen. Den blå farve symboliserer, hvor det er muligt at se vand på 
lokaliteten. Der er vand i lagg-zonen, og i akrotelm-laget på højmosefladen. Fladen er 
naturligt træfri. Omgivende mineralbund kan have skov, lagg-zonen vil ofte have Rød-el, Ask, 
Røn m.fl., og ud mod randen vil det primært være birk. På randen vil birkevæksten hurtigt 
udtyndes. 
B. Udnyttet højmose. Lagg-zonen er af flere omgange blevet uddybet med en grøft, der 
er afgravet tørv over mange år, og tørven ligger tilbage i mange niveauer, og kvaliteter. På 
grund af dræningen er der fremskreden tilgroning. Der er også plantet gran på en del af 
tørven. Der er fortsat en lille rest tilbage af den oprindelige flade, men på grund af dræning 
er der ingen akrotelm og meget lidt Sphagnum. 
C. Genoprettet højmose, udgangspunkt som B. Afdræningen i lagg-zonen er minimeret, 
og vandstanden hævet. Internt i mosen er der arbejdet med at hæve vandstanden ved hjælp 
af eksisterende tørvelag, og opbygning af dæmninger eller forstærkning af noget 
eksisterende. Den tilbageværende højmoseflade (3.) har fået forbedret de hydrologiske 
forhold, og er igen tørvedannende (*7110 Aktiv højmose), arealer på højmosetørv (4.) der 
har fået gunstig hydrologi er igen tørvedannende og kvalificerer til Sekundær *7110 Aktiv 
højmose. Omkringliggende arealer som tidligere (A) har været en del af højmosen, er nu 
nedbrudt højmose, og udgør en vigtig del af det hydrologiske opland, og dermed 
mulighederne for at genoprette de centrale dele til aktiv højmose. Der er nu skabt de bedst 
mulige betingelser for genopretning af højmose, og de omkringliggende randområder vil 
også kunne udvikle sig til højmose, dog vil tidshorisonten være mere end 30 år, da der er tale 
om næringsrig tørv. Der skal dannes nye tørvelag før randarealerne igen bliver 
næringsfattige nok til at Sphagnum indvandrer. 
 
1.22. Kan man lave ny højmose? 
Det er ikke muligt indenfor overskuelige tidsrammer at genoprette afgravede udnyttede 
tidligere højmosearealer til intakt naturlig højmose (fig. 1. B til A.), men mindre kan også 
gøre det.  
 
Det mest bemærkelsesværdige ved Habitatdirektivets *7110 Aktiv højmose er, at det ikke 
nævnes, at den skal være intakt. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at nedbrudt 
højmose indgår som en habitattype. 
  
Der er aldrig i Danmark skrevet en brugbar definition på forskellen mellem intakt højmose og 
aktiv højmose *7110, og heller ikke en definition på forskellen mellem nedbrudt højmose 
7120 og aktiv højmose *7110.  
 
Habitatdirektivet definerer en tidshorisont på 30 år til at få nedbrudt højmose gjort 
tørvedannende og dermed aktiv. Det bør betyde, at arealer med tidligere nedbrudt højmose, 
som efter 30 år har en tørvedannende vegetation, er Aktiv højmose *7110. For at skelne 
mellem aldrig afgravede højmosearealer, og mere nedbrudte, genoprettede arealer, vil det 
være logisk at operere med termerne ”Aktiv højmose *7110” og ”Sekundær Aktiv Højmose 
*7110”. Denne definition bruges bl.a. også i England. Målet for nedbrudt højmose bliver 
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således Sekundær Aktiv Højmose *7110. Målet for Aktiv højmose i ugunstig bevaringsstatus 
bliver Aktiv højmose i gunstig bevaringsstatus. 
 
Tørvemos - Sphagnum er den altovervejende tørvedanner på højmose. Et tidligere eller 
nuværende højmoseområde med mere end 80 % Sphagnum er som regel tørvedannende. 
Med lidt logik og baggrund i ovenstående betyder det, at Sphagnum-dominerede områder i 
nuværende eller tidligere højmoser er aktive – tørvedannende, eller potentielt 
tørvedannende. 
 
Aldrig afgravet højmose kan sagtens være ikke tørvedannende, og har i så fald ikke gunstig 
bevaringsstatus, men bør alligevel blive kortlagt Aktiv højmose*7110. Genoprettes denne 
type arealer til at have mere end 80 % Sphagnum vil de fortsat være Aktiv højmose *7110, 
men denne gang med gunstig bevaringsstatus. Dette er ikke den officielle danske definition, 
som er mangelfuld, men den anerkender, at en forholdsvis ubrudt pollenprofil og tykke 
tørvelag har stor værdi. 
 
Afgravet højmose, hvor der igen etableres Sphagnumdække, er nu igen tørvedannende, og 
kan kortlægges Sekundær Aktiv Højmose *7110. Tørvedannelse er den mest centrale 
egenskab for højmoser, og den er betingelsen for alle andre værdier, da højmoser danner sig 
selv. Kun aktive højmoser kan opretholdes på længere sigt. 
 
Genopretning af højmoser har således ikke den uberørte oprindelige højmose som mål, men 
sigter mod genetablering af en tørvedannende vegetation, der med tiden kan udvikle sig til 
noget, der ser mere naturligt ud. 
 
De arealer, der i Danmark kortlægges som Skovbevokset tørvemose *91D0, burde i langt de 
fleste tilfælde være kortlagt som nedbrudt højmose. Det ville gøre målsætningerne lettere, 
hvis man opdelte i mere logiske enheder: 7110 *Aktiv Højmose, 7120 Nedbrudt højmose og 
evt. 7110* Sekundær Aktiv Højmose. Åbne tørvegrave, tilgroede områder, afgravede 
områder kunne alle med fordel kortlægges som nedbrudt højmose, med mindre områderne 
har udviklet sig til 7110* Sekundær Aktiv Højmose, som er målet i de fleste 
genopretningsprojekter, se fig. 1. C.  
 
Højmoser dokumenterer sig selv i tørvelagene. De er så gamle, at de vil være at finde på 
gamle kort. De har været der før, og kan sikkert komme igen. Målsætningen for arealerne 
bør være Aktiv Højmose, uanset nuværende status. I naturlige højmoseområder indgår også 
betydelige randområder med blandet vegetation. De fleste nedbrudte højmoser har også 
større arealer, hvor der ikke indenfor overskuelig fremtid vil indfinde sig højmosevegetation, 
men arealerne er stadig essentielle for at få styr på vandet. Kun i tilfælde, hvor andet ikke er 
muligt, bør der etableres dæmninger/spunses af til omgivelserne. I videst muligt omfang skal 
der arbejdes med naturlige overgange til omgivende natur. 
 
 
1.23. Akrotelm og Katotelm 
 
Akrotelm og katotelm er to meget markante tørvelag på naturlig højmoseflade, og det er 
relationen mellem dem, der bestemmer hydrologien (van der Schaaf 2002).  
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Katotelmen er det nederste, permanent vandmættede lag. Under naturlige anaerobe, 
vandmættede forhold er der lav mikrobiel aktivitet, og nedbrydningen af tørv er meget 
langsom. Katotelmen består af forholdsvist omsat tørv, og vandbevægelse er langsom. 
 
Akrotelmen ligger over katotelmen, og er det eneste lag, hvor der under naturlige forhold er 
svingning i vandstanden. Tykkelsen er typisk mellem 30 og 50 cm. Anaerobe og aerobe 
forhold skifter med vandstandssvingningerne, hvilket giver højere mikrobiel aktivitet end i 
katotelmen (Quinty & Rochefort 2003). Det er i akrotelmen, de højere planter primært har 
deres rødder. Akrotelmen består af en blanding af levende og døde dele af mosser og højere 
planter i en svagt omsat nedbrydnings blanding. Strukturen er meget løs og kan tilbageholde 
og frigive store mængder vand på en måde, der begrænser vandstandssvingninger. 
 
Tørvemosser (Sphagnum) afhænger af vand for at vokse, de er hovedansvarlige for 
opbygning af akrotelmen, som til gengæld forsyner dem med gunstige livsbetingelser. Denne 
følsomme ligevægt mellem planter og vand er basis for højmosens tørvedannende funktion. 
Akrotelm-laget er vandmættet og svampet, og Sphagnum dækker stort set 100 %. De højere 
planter har primært deres rødder i akrotelmen. Sphagnum optager det meste af den 
sparsomme næring, der tilføres med nedbøren, og forsurer sine omgivelser med 
kationbytning for brintioner. De barske sure næringsfattige levevilkår udelukker en lang 
række arter, og kun et fåtal kan vokse her. Akrotelmen er vækstlaget., Det er her, der dannes 
ny tørv, men det er også i dette lag den største nedbrydning sker. Igennem året kan 
vandstanden svinge i akrotelmen. Strukturen med tuer og høljer afspejler balancen mellem 
nedbør og fordampning.  
 
Tørven oplagres i det underliggende tørvelag, katotelmen. Katotelmen er vandmættet, og 
der er ingen vandstandssvingninger. Den tørv, der oplagres i katotelmen, er næsten ikke 
udsat for yderligere nedbrydning, bl.a. som følge af anaerobe forhold. Katotelmen vil med 
tiden blive sammenpresset og lagene tættere, efterhånden som ny tørv lagres ovenpå. 
 
I perioder (hundreder af år) med stort nedbørsoverskud, er der større dækning med høljer 
og flader end tuer. I mere tørre perioder vil tue-vegetationen være dominerende. Disse 
klimatiske forskelle afspejles i højmosetørven som hhv. lyse og mørke tørvelag. 
 
1.24. Drænet/Nedbrudt højmose 
 
Drænede højmoser mister akrotelmen, og manglende akrotelm er udgangspunktet for 
genopretning af de fleste højmoseområder. Genopretningen sigter således mod etablering 
af en ny akrotelm og derigennem få genetableret tørvedannende forhold: Aktiv Højmose. 
 
Hvis der er ikke-afgravede arealer i naturtilstand, tager genopretning ofte udgangspunkt i at 
bedre forholdene på disse arealer, idet de betragtes som kernearealer. Ikke afgravede 
arealer ligger højst i det tidligere højmoseområde, og det er derfor svært at hæve 
vandstanden tilstrækkeligt til at genskabe vandmættede tørvedannende forhold. I realiteten 
er det lettere at genoprette mere lavtliggende arealer, hvor det er muligt at hæve 
vandstanden, og i mange tilfælde med meget fine resultater efter en kortere årrække. 
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Der kan være markant forskel på de tiltag, der iværksættes for at genoprette nedbrudte 
afgravede områder, og tiltag der skal bevare/forbedre oprindelige flader. 
 
Udover genopretning af naturtypen Aktiv Højmose er bevaring af eksisterende tørvelag 
meget vigtigt i global kontekst, da klimaforandringer er en global udfordring. Den seneste 
viden på området er samlet i en rapport, der er udgivet af Nordisk Råd (Barthelmes et al. 
2015). 
 
 
1.25. Sphagnum 
 
Sphagnum er en lidt forvirrende term, da det både betegner de levende tørvemosser, 
Sphagnum, og den term f.eks. Pindstrup bruger, når de sælger vækstsubstrat. Pindstrup 
bruger termen om dannet tørv, mens der her refereres til de levende mosser. Derudover er 
det nødvendigt ikke at forveksle vækst af tørvemosser med tørvedannelse. Den 
altovervejende primære tørvedanner på højmose er tørvemosser – Sphagnum. Vækst af 
tørvemosser kan ske ganske hurtigt. Tørvedannelse foregår over hundrede af år, og tørv er 
en fossil ressource. 
 
Hovedindholdet i højmosetørv er Sphagnum, og det er også Sphagnum, der skaber de helt 
specielle forhold, der er fremherskende på højmoser. Sphagnum er betingelsen for: stor 
vandtilbageholdelses kapacitet, begrænset afløb af vand, permanent sure vandmættede 
forhold og ekstremt næringsfattige forhold.  
 
Udbredelsen af Sphagnum er den bedste indikator på, om det lykkes at stabilisere 
vandstanden og skabe mere gunstige forhold for mosens ”selvheling”. I første omgang er det 
vigtigt, at der etableres Sphagnum.  
 
Enhver Sphagnum art er bedre end ingen Sphagnum. De mest typiske hjemmehørende 
Sphagnum arter på højmosefladen er: Sphagnum magellanicum, S.rubellum, S.capillifolium, 
S.papillosum, S.cuspidatum og S.tenellum. Under mere tørre betingelser er de arter, der 
overlever længst/etablerer sig først ofte: Sphagnum fimbriatum, S. palustre, S. fallax og S. 
subnitens. De er ofte at finde under forholdsvis gunstige hydrologiske forhold, hvor 
næringstilgængeligheden er let forhøjet. S. cuspidatum, S.tenellum og S.papillosum 
indikerer, at vandstanden er stabilt høj. De bedste tørvedannere er bl.a. S.magellanicum og 
S.papillosum.  S.squarrosum er en af de eneste arter, der klarer forholdsvist højt indhold af 
næring i vandet. Sphagnum teres klarer også et forholdsvist højt kalkindhold i vandet, og er 
en typisk rigkærsart. Sphagnum fallax er ofte synonym for et kompleks af arter: S.fallax, S. 
angustifolium, S.flexuosum og S.brevifolum.  
 
Dækningsgraden af Sphagnum skal op på mindst 80 %, hvis et område skal kunne 
karakteriseres tørvedannende (aktivt) og i gunstig bevaringsstatus.  
 
Genopretning giver ikke (fig. 1, A ) en intakt højmoseflade. Målet for genopretning af den 
drænede udnyttede højmose (fig. 1, B) er i videst muligt omfang at genoprette 
vandmættede, tørvedannede forhold (fig. 1, C). Man kan ikke løbe fra fortidens synder. Det 
muliges kunst er sammenhængende Sphagnum dække, som over tid kan udvikle sig mod 
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naturligt højmose plantedække, med differentiering i tuer, høljer og andre nicher til 
højmosens arter. 
 

2.1. Målsætning og succeskriterier: 
Genopretning starter en succession – eller ændrer evt. en uhensigtsmæssig succession. 
Fokus er at få dannet en ny akrotelm, og det bedste succeskriterium er dannelse af sammen-
hængende Sphagnum bevoksninger. 
 
Det primære fokus i anbefalingerne er derfor optimering af Sphagnum vækst, hvor det 
overhovedet skønnes muligt. I afgravede opdyrkede tidligere højmose områder vil det under 
tiden ikke være muligt at have etablering af Sphagnum som målsætning indenfor en 
overskuelig årrække på grund af for næringsrige betingelser (fig. 1, C, 5). Under de fleste 
højmoser ligger tykke lag af kærtørv, som er dannet under mere næringsrige betingelser, og 
denne succession kan iværksættes igen, hvis vandmætning opnås.  
 
På naturlige højmoseflader vil Sphagnum dækningsgraden være tæt på 100 %. På drænede 
og tilplantede/bevoksede højmoser er der ofte manglende – lav Sphagnum dækningsgrad 
(fig. 1, B). Der vil ofte være problemer med etablering af trævækst, først og fremmest birk. 
Også blåtop kan give store problemer, idet fordampningen fra tæt tuet blåtop er meget høj. 
Dybe tørvegrave, der når ned i næringsrig tørv, eller den underliggende mineralbund, vil ofte 
være karakteriseret ved pil og/eller tagrør/dunhammer. Ved genopretning skal tilførsel af 
næringsberiget vand afværges.  
 
Permanent vandmætning er forudsætningen for tørvedannelse, derfor skal fokus først og 
fremmest være på maksimal tilbageholdelse af regnvand. Der skal ikke tilføres vand. Det 
vand, der falder som regn/sne/hagl, skal tilbageholdes længst muligt (fig. 1, C, 3 og 4). 
 
Der er ingen myndigheder, der ikke bekymrer sig om drift, og anbefalinger vil derfor også 
dreje sig om at minimere drift. Naturlig højmose er helt uafhængig af menneskelig 
påvirkning. Hvis målsætningen med genopretningen er højmose, er det derfor vigtigt, at der 
ikke iværksættes for mange tiltag, der kræver omfattende drift og vedligehold. Da der er tale 
om genopretning, vil der dog i de fleste tilfælde altid være behov for noget opfølgning. 
 
I videst muligt omfang skal der gennemføres tiltag, der muliggør, at områder kan passe sig 
selv og udvikle sig med tørvedannende vegetation over tid (doing-once). 
 
 
2.11. Hydrologien 
Man kan næsten altid finde de gamle højmoser på gamle kort, og det vil give et rigtig godt 
fingerpeg om det hydrologiske opland til de nuværende højmoserester. Det er vandet, der er 
altafgørende for genopretningens succes. En holistisk tilgang, hvor hele det hydrologiske 
opland er del af projektet, er derfor optimalt. Af mange forskellige årsager er det ofte ikke 
muligt at planlægge indenfor det hydrologiske opland, og det kan derfor være nødvendigt 
med en række afværgeforanstaltninger og mindre optimale løsninger. Det er vigtigt ikke at 
etablere noget, der umuliggør en udvidelse af området på et senere tidspunkt. Det kan også 
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være vigtigt at gennemføre noget i et mindre område for at kunne demonstrere potentialet 
for succesfuld genopretning i større skala. 
 
 
2.12. Vurdering af potentialet for etablering af Sekundær Aktiv Højmose 
 
Tørv er ikke lig mose, men Sphagnum-tørv er altid dannet af tørvemosser på højmose, eller i 
forbindelse med overgangsstadier mellem lav-mose og højmose (transitions). Den engelske 
term ”mire” anvendes om et tørvedannende moseområde. ”Peatland” bruges også om 
tørveområder, der ikke længere er tørvedannende, men som indeholder tørv, både lavmose 
og højmose tørv (www.imcg.net). 
 
Genopretningspotentialet vurderes ud fra: historiske data, tilbageværende substrat 
(tørvekvalitet), næringstilgængelighed, hydrologiske muligheder og sammenhæng med 
andre arealer. Hvert sted er unikt, og erfaringerne er endnu sparsomme. 
 
Mange arter kan danne tørv. Lavmosetørv dannes af træer, buske, star, siv, græsser, 
halvgræsser m.v. Højmosetørv er primært dannet af tørvemosser (Sphagnum). Forskellige 
tørvetyper har forskellige egenskaber. 
 
Højmose kan være startet på flere forskellige måder, typisk ved tilgroning af en sø 
(terrestrialisation) eller ved forsumpning af et område (paludifikation). Som regel ligger der 
tykke lag af lavmosetørv/kærtørv under højmosetørven. Karakteristisk for mose er, at man 
kan finde områdets historie i tørven. Moserne dokumenterer deres egen udvikling. Lavmoser 
er direkte påvirket af omgivelserne. De modtager minerogent vand, der er løbet til fra 
omgivelserne. Højmoser er karakteriseret ved, at kun at lagg-zonen modtager vand fra 
omgivelserne. Højmosefladen og randen modtager udelukkende nedbør fra atmosfæriske 
kilder (regn, sne hagl m.v.), såkaldt ombrogent vand. 
 
Næringstilgængeligheden er meget forskellig på højmosetørv og lavmosetørv, og det 
afspejler mulighederne for genopretning. Tørv er ikke nødvendigvis forudsætningen for 
etablering af Sphagnum. I egne med udvasket næringsfattigt vandmættet sand kan der 
dannes Sphagnum tørv direkte på sandlag (Draved Mose, Råbjerg Mile m.fl.). 
 
I områder med tidligere højmose vil de tilbageværende tørvelag give en god indikation på 
mulighederne.  
 

3.1. Konkrete muligheder / anbefalinger 
 
Lys, svagt omsat Sphagnum-tørv og ombrogen vandforsyning er et optimalt udgangspunkt. 
Dybe tørvegrave, udtørret tørv, tilledning af næringsrigt vand, tilførsel af næringsstoffer m.v. 
giver flere udfordringer. 
 
Fokus på potentialet – nuværende tilstand er ofte uinteressant. 
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Den berøringsangst, der traditionelt er/har været, kan det være nødvendigt at gøre op med. 
De oprindelige flader er svære at genoprette, da de ofte ligger tilbage som øer i et afgravet 
tørve-landskab. Kun, hvor vandstanden kan optimeres til permanent vandmættet nær 
overfladen, kan den oprindelig højmose vegetation overleve/genetableres (fig. 1, C). Hvor 
det er muligt at sætte tørvegrave under vand m.v., er det muligt at genoprette/gendanne 
den tørvedannende vegetation og sikre, at der igen dannes tørv. De planter og dyr, der er 
mest knyttet til våde forhold på højmoserne, indfinder sig hurtigt her, mens de tørre balke 
danner voksesteder for den tørre del af højmose-arterne. Indimellem findes et utal af 
udfordringer med blåtop og tilgroning som de største. 
 
 
3.11. Rydninger 
 
Hvis arealerne er tilgroede, er det vigtigt at overveje forskellige muligheder, før der 
iværksættes rydninger. Opvækst af vedplanter er et symptom på, at betingelserne for 
højmose er ændret. Ofte er dræning den primære årsag. Man kan rydde opvæksten, men 
det er kun symptombehandling, opvæksten vil komme igen. Det er nødvendigt at afværge 
truslen/dræningen for at forhindre fornyet opvækst. Det er altid svært at ændre 
successionen i nedbrudte områder, der har været under udtørring i en længere årrække.  
 
Det er optimalt, hvis man kan hæve vandstanden så meget, at opvæksten går ud af sig selv. 
Der er gode erfaringer med, at birketræer kan druknes i løbet af 3-5 år. Har man først 
ryddet, og der er kommet genvækst, er det meget svært at drukne birken, da unge birke er 
meget mere plastiske ift. vandstanden.  
 
Pil er som regel et tegn på næringsberigning ift. naturlig højmose. Det kan være en grøft 
med næringsrigt vand eller en tørvegrav, hvor der er gravet ned i de underliggende lag med 
kærtørv, eller helt ned til mineralbunden. Det kan også skyldes tilledning af vand med 
forhøjet næringsindhold. Hvis ikke næringsforholdene ændres, skyder pilen bare igen. Pil 
skal udpines med succession mod mere næringsfattige forhold. 
 
Nåletræer er ikke hjemmehørende på højmoser i Danmark, og det er som regel forholdsvist 
uproblematisk at rydde nåletræer. 
 
Der er ingen tvivl om, at opvækst har meget stor fordampning af vand, og at det derfor er 
logisk at rydde. Hvis der ikke er de nødvendige ressourcer til at genrydde, i starten måske to 
gange om året, kan det være en større trussel for området at rydde end at lade være. 
Genvækst fra birk kan blive meget tæt. 
 
Tilgroning og fordampning er helt sikkert en trussel. Man kan rydde træer, men det er mere 
sikkert at drukne dem. Etableret forholdsvis gammel birk kan druknes, hvis det er muligt at 
hæve vandstanden. Birken vil over nogle år få forringet vækst, tyndt løv og blive udpint og 
dø. Ryddes birk, er der meget stor sandsynlighed for, at der sættes stødskud. Ydermere vil 
den forstyrrelse af tørven, rydning og udkørsel kan give fremme etablering af frøplanter. 
Rydning af gammel lysåben birk resulterer ofte i stødskud og en meget tæt ny birkevækst, 
der er en meget større trussel end de oprindelige træer. Det er derfor vigtigt at overveje 
nøje, om der skal ryddes. 
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Hvis der ryddes, er det vigtigt, at der afsættes ressourcer til efterfølgende gentagne 
rydninger. Ofte to rydninger pr år i 2 år eller lignende. Timingen af rydninger er ikke lige 
meget. En rydning lige efter løvspring, og igen i september før kraften trækkes ind i planten 
igen, vil gøre maksimal skade, dvs. minimere genvæksten det efterfølgende år. 
 
Hvis målet med rydningen udelukkende er at skabe åbne forhold, og ikke tørvedannende 
forhold, er der mange eksempler på, at der er anvendt græsning. Græsning kan som regel 
holde opvækst nede, men fremmer ofte blåtop, eller anden uønsket vegetation. Hvis 
græsningen blotter tørven på grund af optrampning, vil det medføre kraftig opvækst af birk, 
og man skaber hurtigt en ond cirkel. 
 
3.12. Optimering af vandstand 
 
Vandstandshævninger / tilbageholdelse af vand er det primære tiltag, og der kan ikke gøres 
nok for at sikre høj vandstand på alle flader. Ved genopretning er det nødvendigt at etablere 
strukturer – arbejde med etablering af ”inddæmninger” / ”opstemninger” for at maksimere 
vandstanden på størst muligt areal. 
 
Størst mulig hæmning af afstrømningen af regnvand er første led i naturgenopretningen. 
Udbredelsen af Sphagnum er den bedste indikator på, om det lykkes at stabilisere 
vandstanden og skabe mere gunstige forhold for mosens ”selvheling”. I første omgang er det 
vigtigt, at der etableres Sphagnum.  
 
Som regel starter man med at hæve vandstanden i det hydrologiske opland, hvorved 
afstrømningsgradienterne mindskes. Derefter skal der arbejdes optimalt med intern 
vandstandshævning. Alle grøfter skal blokeres, også der hvor de ikke virker vandtransporter-
ende. I nogle moser, hvor der har været indvundet tørv ad flere omgange, kan der være flere 
forskellige drænsystemer, og det er nødvendigt at vurdere, hvad der har haft effekt senest. I 
sjældne tilfælde kan man også se kanaler, der ligger højt på fladen. Disse kanaler har været 
brugt til at pumpe vand op i fra tørvegrave ifm. tørvegravning. De har som sådan ikke en 
drænende effekt.  
 
En tommelfingerregel for etablering af opstemninger er, at hældningen på grøfter/-
opstemninger ikke må være mere end 10 cm pr. 100 m. Dvs. hvis grøfterne ligger i 
forholdsvist fladt terræn, kan man nøjes med få opstemninger. Hvis faldet er kraftigere, skal 
der flere opstemninger til. I mange tilfælde er det bedste helt at fylde grøfterne op. Herved 
tvinges vandet til at blive på fladerne, hvor det hører hjemme, og fordampningen fra grøften 
minimeres.  
 
Aldrig afgravede kerneområder kan kræve at vandstanden hæves signifikant i omgivende 
områder. På trods af, at det ikke er optimalt for vækst af Sphagnum, er det nødvendigt for at 
minimere afdræning af kerneområdet. Hvis et tidligere højmose område fremstår flere 
meter over vandstanden i området og meget ujævnt efter tørveindvinding, giver det meget 
store udfordringer. 
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Selv ved gennemførelse af optimal vandstandshævning og etablering af opstemninger er det 
vigtigt at have opsyn med området. 
 
Generel anbefaling for højmoseområder: 
• Årlig gennemgang – gerne i marts/april når vandstanden burde være højest. Hvor er 
der vandbevægelse, hvor kan der med fordel etableres endnu en opstemning, hvor skal der 
udbedres opstemninger. Drænet tørv sætter sig, og vandet finder nye veje. 
• Man skal ikke undervurdere grøfter. Selv grøfter der ser tørre ud kan være 
vandførende i bunden, eller vandførende dele af året. Grøfter kan lukkes på mange måder 
(NN 2011), men det er vigtigt at gøre det ordentligt fra starten. Fra en grøft, der lukkes til, 
fordamper der mindre vand end fra en åben vandflade. Det kan i nogle tilfælde være vigtigt 
at indsætte et stemmeværk, så man fortsat har muligheden for at regulere vandstanden. 
Ved større grøftespærringer skal der sikres et overløb, så forhøjet vandstand ikke tvinger 
vandet udenom, og evt. beskadiger spærringen. Mindre grøfter kan med fordel lukkes med 
tørv. En vandfyldt grøft har større fordampning end en Sphagnum-fyldt grøft, eller en grøft 
der er tildækket. Det er vigtigt ikke bare at fylde tørv ned i grøften, da kviste, grene m.v. i 
bunden kan muliggøre vandbevægelse under opstemningen. Det oprindelige grøfteprofil 
oprenses, og der lukkes med frisk opgravet tørv – frisk tørv mod frisk tørv. 
• Rydning af opvækst kan give store problemer. Vurder de tilgængelige ressourcer til 
efterrydning/drift, før veletableret lysåben birk ryddes. 
• Nedbrudt højmose kan også have en lang række værdier, man er nødt til at være 
opmærksom på. På trods af manglende tørvedannelse og ændret artssammensætning, kan 
der være sjældne arter knyttet til området. Det kan være nødvendigt at tage et bevidst valg 
ifm. planlægning af genopretning. Mange arter, som ikke oprindelig var knyttet til højmose, 
kan findes i tørvegrave, sumpe, kanaler m.v. Ændret succession kan ændre forholdene for 
disse arter. 
 
Det er vigtigt at kende de projekterede vandstande i forsøgsområdet for at have en 
indikation på, hvad der kan forventes.  
 
Man kan ikke umiddelbart regne med, at vandstanden i tørven bliver som i de omgivende 
grøfter. Der er en meget stor træghed i svagt omsat lys højmosetørv, hvilket er en 
forudsætning for opretholdelse af sekundært vandspejl på højmoser. Selv relativt højt 
beliggende højmose tørv kan derfor for det meste tilbageholde vand i et højere niveau. 
Der er størst potentiale for Sphagnumvækst, hvor der er lys svagt omsat højmosetørv 
(Sphagnum-tørv). 
 
Hvis et område har været udsat for virkelig alvorlig dyb dræning i rigtig mange år, kan tørven 
tørre så voldsomt ud, at den sprækker og bliver hydrofob. Det giver meget store 
udfordringer med at tilbageholde vand og lokalisere afdræningen.  
 
Tykke tørvelag kan være en stor udfordring, da de ofte er svære at hæve vandstanden på. 
Tykke tørvelag er imidlertid også en stor ressource, da tørven kan bruges til at etablere store 
og små tørvedæmninger, grøftelukninger eller lignende. 
 
Når der er mindre end 0,5 m lys højmosetørv på området, vil næringstilgængeligheden og 
egenskaberne i tørven være anderledes, men det kan være vigtigt at afprøve muligheder 
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med denne type substrater, da det er langt det mest almindelige i nedbrudte 
højmoseområder i Danmark. Det er ofte på de ”tynde” tørvelag, at muligheden for 
permanent vandmætning er størst. 
 
Permanent vådt uden vanddække er optimalt, men svært at opnå. Der er for det meste store 
årstidssvingninger. Hvor der kommer til at stå frit vand på arealerne, er bølger en potentiel 
trussel for etablering af Sphagnum og andre planter.  
 
Hvis der er dannet sammenhængende Sphagnum lag i et område, hvor vandstanden hæves, 
vil laget i langt de fleste tilfælde kunne flyde med op. 
 
Ved blokering af grøfter skal der anvendes våd tørv (vandmættet), og overfladen 
(grøftetværsnittet) skal først oprenses. Frisk tørv mod frisk tørv, grav aldrig ned i den 
underliggende mineraljord. Sørg for overhøjde på dæmninger og udbyg til siden. 
 
 
3.13. Supplerende tiltag / muligheder 
 
Det er ikke muligt at genoprette højmose uden at have tilstrækkeligt styr på vandet. 
Tilbageværende høje partier, der står tilbage i et afgravet, drænet landskab, giver store 
udfordringer. Disse partier kan have store værdier som pollenarkiver m.v., og der er al mulig 
grund til ikke at ødelægge de få tilbageværende aldrig afgravede højmoserester.  
 
Højmose er mange ting i dansk terminologi. Det er nødvendigt at opnå en større bevidsthed 
om de udfordringer, forskellige problemstillinger giver. Med baggrund heri er det 
nødvendigt at udarbejde mere detaljerede forvaltningsplaner, hvor man går mere i detaljen 
på lokalitetsniveau, så der kommer fokus på de udfordringer, der skal løses, og de 
kompromisser der indgås m.v. 
 
 
3.14. Græsning  
 
Græsning vil i sjældne tilfælde kunne anvendes, men det skal planlægges nøje. Der er også 
områder, der absolut ikke bør græsses, og det er nødvendigt fra starten at planlægge en exit 
strategi. Hvornår ødelægger græsningen, det man grundlæggende ønsker at opnå? Hvis 
målet er tørvedannende vegetation, skal dyrene ikke være der hele tiden. Hvis man ikke har 
fokus på vandmætning og tørvedannende forhold, men primært blot ønsker at holde 
områder åbne, dvs. fri for træer har man langt større spillerum. I nogle tilfælde kan man 
anvende græsning som et mellemstadium for at undgå tilgroning, indtil man kan 
gennemføre en større vandstandshævning eller skal man afvente vilje til at afrømme 
tørvelaget ned til et niveau med gunstig hydrologi, eller afprøve alternativer i mindre 
områder for at vurdere mulighederne. Græsning bør aldrig anvendes på oprindelige aldrig 
afgravede flader, da det ødelægger de dannede tørvelag, sammenpresser dem, og dermed 
nedsætter vandtilbageholdelsesevnen. 
 
Græsning fremmer spiring af birk, og øger mineralisering / næringstilgængelighed. 
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Både græsning og færdsel/kørsel giver sammenpresning af tørv, og der er meget, der tyder 
på, at alene kompaktion / sammenpresning af tørven kan øge blåtop.  
 
 
3.15. Blåtop  
 
Blåtop er en undervurderet trussel. Ved svingende vandstand og under udtørring kan blåtop 
blive et altoverskyggende problem og brede sig uhæmmet på bekostning af 
højmosevegetation og Sphagnum. Tilsyneladende er der en kritisk vandstand, hvor 
etablering af Sphagnum og blåtop nøje hænger sammen. Er der alt for tørt, ses ingen af dem. 
Hvis der er tilstrækkeligt vådt, kommer Sphagnum hurtigt til at dominere. Hvor blåtop først 
har etableret sig, er det en stor udfordring at vende udviklingen. 
 
Det er i bund og grund tilgængeligheden af vand, der bestemmer, om det er muligt at 
genoprette en mose / hindre tilgroning.  
 
 
3.16. Sphagnum 
 
Et oplagt mål for genopretning er, at mulighederne for etablering/vækst af Sphagnum skal 
optimeres og gerne stige til 80-100 %, hvilket er forudsætningen for, at arealet igen kan blive 
tørvedannende – aktiv højmose. Højmose er naturligvis meget mere end Sphagnum, men 
Sphagnum er forudsætningen for alt det andet. Det eneste der kan gendanne akrotelm laget 
(afsnit 1.23). 
 
Når først der er opnået en meget høj Sphagnum dækningsgrad, er det vigtigt, at de ”rette” 
arter indfinder sig. Det gælder bl.a. Sphagnum-gruppen, med S.magellanicum og 
S.papillosum, som er nogle af de bedste tørvedannere. For aldrig afgravet højmoseflade kan 
det også være en god indikation på tilstanden, hvilke Sphagnum arter der er til stede. Hvis 
der primært er S.palustre og S.fimbriatum, og med meget lav dækning er det et tydeligt tegn 
på udtørring og nedbrydning. 
 
 
3.17. Sphagnum i vand  
 
Under vanddækkede forhold vil S.fallax, S.cuspidatum, S.papillosum være optimale. I 
princippet kan alle Sphagnum arter trives, hvor der er lav vandstand – permanent fugtigt. 
Vandstande over 0,5 m er problematiske. Der kan ske bølgedannelse, og tørvepartikler kan 
blive opslemmet og blandet med Sphagnum, som dækkes og dør. Brunt humusholdigt vand 
har dårlig lysgennemtrængelighed. Ved temperaturer over 11-15°C (Smolders et al. 2002) 
dannes så meget CO2 i vandet fra mineralisering, at Sphagnum kan holdes flydende, når der 
dannes ilt i forbindelse med fotosyntesen. Ved koldere temperaturer og lavere lysintensitet 
synker Sphagnum, på grund af manglende CO2 og iltdannelse. Når temperaturen igen stiger, 
kan lyset ikke nå ned til Sphagnum, så på trods af tilgængeligt CO2 dannes ingen ilt, og 
planterne kan derfor ikke flyde. Det er derfor vigtigt at sikre, at planterne ikke kommer til at 
stå under for meget vand. På lys tørv vil vandet ikke blive nær så brunt som på stærkt omsat 



Side 60 
 

tørv, og chancerne for succes i vandfasen på lys tørv er derfor langt større end på stærkt 
omsat tørv. 
 
S.fallax er pionerplante på udvundne tørvearealer (Grosvernier et al 1995, Lavoie et al 2000). 
Alle Sphagnum arter har lettere ved at etablere sig i en allerede etableret Sphagnum måtte 
bestående af andre Sphagnum arter end på arealer uden Sphagnum. S.fallax og 
S.cuspidatum er de arter, der udviser det største potentiale ved høj vandstand.  
Sphagnum vokser optimalt ved en vandstand -2 cm under capitulum (hovedet)(Krebs & 
Wichtmann 2013). Sphagnum skal bruge CO2 fra luften for at vokse. CO2 transporteres 
langsomt i vand, og tilgængeligheden bliver derfor meget hurtigt begrænsende for væksten, 
når planterne vokser under vand. Først når de har mulighed for at få hovedet over vandet, 
kan de realisere deres vækstpotentiale (Gaudig 2001, Smolders et al. 2002). 
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