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1 Sammenfatning 

Egedalsmosen er en del af et habitatområde under EU og består af arealer 

med hedemose, tørvemose og hede. Det omgivende terræn består især af 

Gjern Bakker. Silkeborg Kommune er ansvarlig for, at der udarbejdes en 

handlingsplan, der sikrer at de udpegede naturtyper og arter for habitatområ-

det bibeholdes og sikres en gunstig bevaringsstatus. For Egedalsmosen er den 

vigtigste naturtype våd hede, dvs. hedemose og tørvemose.     

 

For at kunne udarbejde en handlingsplan for Egedalsmosen er det nødvendigt 

for Silkeborg Kommune, at have en detaljeret statusbeskrivelse af naturfor-

holdene i mosen. Det gælder specielt med hensyn til EU-naturtyperne våd he-

de og hede samt forekomsten af strengt beskyttede bilag IV-arter under habi-

tatdirektivet. Der er derfor i 2014 gennemført en undersøgelse af naturforhol-

dene i Egedalsmosen samt af vandstands- og afvandingsforholdene i området.  

 

Undersøgelsen har vist med hensyn til naturtyper, at over halvdelen af Ege-

dalsmosen består af hedemose og tørvemose (våd hede), men at der også er 

store arealer med hede (tør hede). Desuden findes der et areal med naturty-

pen skovbevokset tørvemose, der består af birkeskov med en tørvebund dæk-

ket af tørvemosser. Endvidere findes sure og næringsfattige vandområder, 

hvilket omfatter en enkelt sø og en række små og vandfyldte tørvegrave.   

 

Vegetationen rummer mange af hedemosens og hedens karakteristiske plan-

tearter, hvoraf flere er ualmindelige eller sjældne på landsplan. Det omfatter 

således arter, der kan vokse på sur og næringsfattig tørvejord. Der findes og-

så mange ualmindelige eller sjældne arter af pattedyr, padder, krybdyr samt 

af vand- og landinsekter. En del af disse arter er på den danske rødliste eller 

er bilag IV-arter på habitatdirektivet.    

 

De fleste hedearealer er truet af tilgroning med birke- og fyrretræer, hvilket 

kun i mindre grad er tilfældet for mosearealerne. Der er således store åbne og 

våde mosearealer, som er domineret af vådbundarterne mose-pors, blåtop og 

til dels af benbræk, klokkelyng og tørvemosser. Den dominerende forekomst 

af disse arter skyldes, at der er en forholdsvis høj grundvandstand i moseom-

råderne selv om sommeren, hvor der er en naturlig stor fordampning. 

 

Der findes således en forholdsvis naturlig hydrologi i store dele af Egedalsmo-

sen, hvor der er våd mose. En opstemning af de to små grøfter, som afvander 

mosen, vil være uden større betydning for hydrologien om sommeren i plan-

ternes vækstperiode. Etableringen af jordvolde i moserne vil heller ikke skabe 

en naturlig hydrologi, da grundvandstrømmen har et stærkt fald ned gennem 

hele mosen. Desuden vil det ødelægge områdets typiske flade moselandskab. 

 

Der har været en stor tilgroning med fyrre- og birketræer på hedearealerne, 

mens tilgroningen har været langt mindre på mosearealerne på grund af den 

ret høje grundvandstand. Den mest hensigtsmæssige pleje af Egedalsmosen 

er således at fjerne de mange fyrre- og birketræer. Dette er mest påkrævet 

for hedearealerne, hvis hedens tilbagegang skal stoppes, og arealerne skal 

sikres. For mosearealerne vil trærydningen medføre en forbedring af de hydro-

logiske forhold, idet træerne har et højt vandforbrug. 
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Rydningen af træerne bør udelukkende ske manuelt, da tørvejorden er skrøbe-

lig og ikke tåler tunge maskiner. Det er også vigtigt, at de fældede og opryk-

kede træer fjernes fra Egedalsmosen, så det rådnende ved ikke giver anled-

ning til en øget tilførsel af næringsstoffer til mosens næringsfattige miljø. En-

kelte gamle birke og fyrretræer samt hedens naturligt forekommende træer 

fældes ikke, mens alle invasive og uønskede træarter fældes. 

 

Det kan også overvejes, at fjerne et område med fyrretræsplantage midt i 

Egedalsmosen samt træerne på den smalle bakke øst for. Dette vil skabe et 

mere åbent og sammenhængende hede- og moselandskab. Det kan desuden 

overvejes at fjerne de plantede nåletræer på bakkeskrænter langs den sydøst-

lige del af Egedalsmosen, så der kan udvikle sig hede og egekrat. Desuden 

kan der eventuelt anlægges en lille hedesø i den nordligste del af området. 

 

For at Silkeborg Kommune kan leve op til den prioriterede plejeindsats i den 

første planperiode fra 2010-2015 er det nødvendigt, at der i 2015 sker en be-

tydelig rydning af uønsket trævækst på hede- og mosearealerne. Det gælder 

især for de stærkt tilgroede hedearealer. Hvis der i de følgende år sker en ryd-

ning af alt uønsket trævækst samt gennemføres de øvrige nævnte plejeforan-

staltninger kan det forventes, at de udpegne naturtyper vil kunne få en gun-

stig bevaringsstatus i Egedalsmosen i den næste planperiode fra 2016-2021.  

  

 

  
Egedalsmosen med de skovklædte Gjern Bakker i baggrunden. På dette moseareal er 

der ryddet birketræer og efterladt enkelte gamle træer, så der er skabt et åbent hede-

moselandskab. De udbredte bevoksninger af busken mose-pors og græsarten blåtop 

farver mosen rød sidst på dagen. Foto: 11. november 2014.                 
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

Baggrunden for undersøgelsen 

Egedalsmosen er en del af Natura 2000-område nr. 49, som omfatter Habitat-

område nr. 45, Gudenå og Gjern Bakker. Udpegningsgrundlaget for habitat-

området omfatter en række arter og naturtyper, hvoraf naturtypen våd hede 

(4010: våde dværgbusksamfund med klokkelyng) udgør størstedelen af Ege-

dalsmosen. I Natura 2000-planen for området er hovedparten af denne natur-

type vurderet til ikke at have en gunstig bevaringsstatus i mosen, hvilket for-

mentlig skyldes tilgroning med træer og en lav vandstand.     

 

Silkeborg Kommune er ansvarlige for, at der udarbejdes en handlingsplan, der 

sikrer at de udpegede arter og naturtyper for habitatområdet får en gunstig 

bevaringsstatus. For Egedalsmosen gælder det særligt med hensyn til arealer 

med våd hede. For at kunne udarbejde en handlingsplan er det nødvendigt for 

kommunen at have en detaljeret statusbeskrivelse af naturforholdene i områ-

det, herunder forekomsten af naturtyperne og de strengt beskyttede bilag IV-

arter samt af vandstands- og afvandingsforholdene i mosen.  

 

Formålet med undersøgelsen 

Ud over naturtyperne våd hede og tør hede er de mest relevante bilag IV-arter 

spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, odder og en række flager-

musarter. Formålet med nærværende undersøgelse i 2014 har således været 

følgende: 

 

 Foretage en overordnet opdeling, kortlægning og beskrivelse af natur-

forholdene i Egedalsmosen. 

 

 Gennemføre en detaljeret kortlægning af forekomsten af naturtyper, 

herunder især af våd hede og tilstanden af denne.  

 

 Udføre en detaljeret undersøgelse og beskrivelse af plante- og dyrelivet 

i området med en kortlægning af forekomsten. 

 

 Undersøge for tilstedeværelsen af bilag IV-arter, herunder især padde-, 

krybdyr- og pattedyrarter. 

 

 Registrere forekomsten af ualmindelige, sjældne og rødlistede plante- 

og dyrearter samt særlige plantesamfund. 

 

 Undersøge vandstands- og afvandingsforholdene i mosen, så vand-

standen kan optimeres i forhold til våd hede. 

 

 Kortlægge tilgroningen med buske og træer i mosen i relation til 

vandstandsforholdene. 

 

 Udarbejde en forslag til pleje af Egedalsmosen, så leveforholdene for 

plante- og dyrelivet forbedres. Det gælder især for de udpegede natur-

typer og arter for habitatområdet. 

 

Nærværende rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen i 2014 af de 

ovennævnte naturforhold samt et forslag til pleje af mosen.   
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Egedalsmosen er en hedemose, som er omgivet af Gjern bakker, hvor der vokser nåle-

træer. Mosen er habitatområde, hvor en række EU-naturtyper skal bevares. Det gælder 

især naturtypen ”våd hede”, som udgør størstedelen af mosen. Foto: 18. april 2014. 

 

 

 

Egedalsmosen er især kendt for sine meget store bevoksninger af busken mose-pors, 

som om foråret farver mosen orangerød. Arten er karakteristisk for vældmoser, dvs. 

moser hvor grundvandet står højt og vandet er surt og kalkfattigt. Foto: 15. april 2014. 
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3 Beskrivelse af undersøgelsesområdet  

Beliggenheden af Egedalsmosen er vist på figur 1 og 2. På figur 3 og 4 er mo-

sen vist på et luftfoto fra 2014.  

 

 

 

Figur 1. 

Egedalsmosen ligger i Gjern Bakker ved Gudenå i Silkeborg Kommune.  

 

Egedalsmosen ligger nordøst for Silkeborg i Gjern Bakker. Der er høje bakker 

omkring det meste af mosen, som strækker sig i retningen fra øst mod vest og 

afvander til Gudenå. Egedalsmosen afgrænses således af høje og skovbevok-

sede bakker i østlig retning, mens der i vestlig retning er flade arealer ned 

mod Gudenå og ådalen.     

 

Gjern bakker er således et meget markant landskab i Midtjylland, hvor bak-

kerne er en rest af et større istidslandskab. Som følge af afsmeltningen af is-

masserne blev der dannet store smeltevandsdale som Gudenå og Gjern Å 

samt et smeltevandsområde neden for bakkerne i vestlig retning, og hvor den 

vådeste del af smeltevandsdalen blev til Egedalsmosen.   
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Figur 2. 

Egedalsmosen er omgivet af Gjern bakker i østlig retning, mens der er flade arealer i 

vestlig retning ned mod Gudenå-dalen. Mosen har et areal på ca. 34 hektar.  

 

Egedalsmosen er mod øst omgivet af høje bakker, hvoraf de højeste toppe er 

lidt over 100 meter. Der er stejle bakkeskrænter ned mod mosen, som ter-

rænmæssigt falder i retningen fra øst mod vest. Faldet er ret stort, idet mose-

området har et fald på ca. 30 m fra den østlige del til den vestlige del. Faldet 

er størst i den østlige del af mosen, mens det gradvis bliver mindre i den vest-

lige del. Grundvandsstrømmen og afvandingen af mosen sker således fra øst 

mod vest til Gudenå.  

 

Der er to små afvandingsgrøfter, som løber fra den vestligste del af mosen, 

hvoraf den største og nordligste afvander den nordlige del af mosen (grøft 1), 

mens den mindste og sydligste afvander den sydlige del (grøft 2). De to grøf-

ter er åbne indtil landevejen, hvorefter de er rørlagt og løber mod nord, inden 

de løber mod vest til Gudenå via en åben grøft. Det ses i øvrigt, at der kun er 

en enkelt sø i moseområdet beliggende i den sydøstlige del. Af andre åbne 

vandområder findes en del små og vandfyldte tørvegrave. Egedalsmosen har 

et samlet areal på ca. 34 hektar.       
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Figur 3. 

Afgrænsningen af Egedalsmosen på et luftfoto fra 2014. Det omgivende terræn består 

hovedsagelig af skovbevoksede arealer. Mosen har et areal på ca. 34 hektar. 

 

Landskabet med Egedalsmosen er formet af afsmeltningen mod vest under 

den sidste istid, hvor Gjern Bakker var dækket af store ismasser. Smeltevan-

det har således medført, at jordbunden er blevet sandet og næringsfattig, og 

der er opstået et hede- og moselandskab. De bakkede arealer omkring Ege-

dalsmosen har tidligere været hede og egekrat med afgræsning, men er de 

sidste 50 år blevet tilplantet med nåletræer, men der findes stadig arealer 

med egekrat og hede omkring moseområdet, især syd og sydøst for. 

 

På de lavereliggende og våde arealer i Egedalsmosen er der udviklet våd hede 

og tørvemose. Det omfatter især to forholdsvis flade dalstrøg, som går i øst-

vestlig retning, henholdsvis i den nordlige og sydlige del af moseområdet. De 

to våde dalstrøg er adskilt af højereliggende arealer, som går gennem de mid-

terste dele af mosen, og som især består af hedearealer samt et lille areal 

med fyrreskov. De to våde dalstrøg har sur, kalkfattig og næringsfattig tørve-

jord, og her har der udviklet sig våd hede med klokkelyng samt arealer med 

tørvemos, hvilket normalt kaldes hedemose. I den nordøstligste del af områ-

det findes skovbevokset tørvemose.          
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Figur 4. 

Egedalsmosens afgrænsning på et luftfoto fra 2014. Det omgivende bakkede terræn be-

står af nåletræsplantager og i mindre grad af egekrat. Mosen har et areal på ca. 34 ha. 

 

Det fremgår af luftfotoet, at det især er den østlige og nordligste del af mosen, 

som er under tilgroning med træer. Det omfatter især fyrre- og birketræer 

samt i mindre grad piletræer og andre løvtræer. Centralt i mosen, hvor der er 

højereliggende arealer, findes et rektangulært område med ret høje fyrretræ-

er, som er plantet for en del år siden. I forlængelse af denne vokser der mod 

øst en del fyrretræer på hedearealerne. Tilplantningen med nåletræer på mo-

sens omkringliggende arealer og centralt i mosen er sket efter 1950’erne. 

 

De åbne arealer uden ret mange træer findes fortrinsvis på de våde arealer i 

den sydlige og vestlige del af mosen. Her findes udstrakte bevoksninger af 

mose-pors samt af dværgbuske som hedelyng, klokkelyng og revling. Ege-

dalsmosen er privatejet med flere lodsejere, og der har været tørvegravning i 

mosen indtil begyndelsen af 1950’erne. Der findes derfor spredt en række små 

vandfyldte tørvegrave, som er mere eller mindre groet til med tørvemosser og 

har dannet hængesæk. Der har tidligere været rydning af træer og græsning 

på dele af mosen. I 2013 og 2014 er mosearealer nord og nordøst for den cen-

trale bevoksning med fyrretræer blevet ryddet for træer af foreningen ”Gjerns 

Natur”. Desuden er der etableret en sti og opsat et udsigtstårn i denne del af 

Egedalsmosen.  
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Egedalsmosen er en næringsfattig og fugtig hedemose, som er omgivet af nåletræsbe-

plantninger. Om foråret er mosen præget af orangerøde og bleggule farver fra busken 

mose-pors og græsset blåtop, som er mosens dominerende arter. Desuden ses birke- 

og fyrretræer i hedelandskabet. Her er det i mosens vestlige del. Foto: 15. april 2014.  

 
 

 

Egedalsmosen er omgivet af de skovbevoksede Gjern Bakker, og landskabet i mosen er 

formet af afsmeltningen mod vest under den sidste istid. Herved er der opstået et hede- 

og moselandskab, som skråner mod vest. Afsmeltningen har skabt to ret flade og våde 

dalstrøg, hvor der er blevet hedemose (våd hede), og som er adskilt af højereliggende 

hedearealer. Her er det den nordligste af de to dalstrøg. Foto: 15. april 2014. 
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De to dalstrøg med hedemose i Egedalsmosen har et forholdsvis stort fald i vestlig ret-

ning, og mosens afvanding sker derfor mod vest til Gudenå. Der er en høj grundvand-

stand, og hedemosearealerne er ret våde, som her i det nordlige dalstrøg i den vestlige 

del af mosen. I øvrigt ses to små og vandfyldte tørvegrave. Foto: 15. april 2014. 
 

 

 

Egedalsmosen består især af våde arealer med hedemose (våd hede), men der findes 

også en del halvfugtige eller tørre arealer med hede. Her er det et hedeareal midt i det 

sydlige dalstrøg med hedemose. Vegetationen på hedearealet er forskellig fra hedemo-

sens og domineres af de to dværgbuske, hedelyng og revling. Foto: 15. april 2014. 
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4 Internationalt beskyttelsesområde  

Beliggenhed af habitatområdet 

Egedalsmosen er en del af Natura 2000-område nr. 49, som omfatter EF-

habitatområde nr. 45, Gudenå og Gjern Bakker, figur 5.  

 

 
 

Figur 5. 

Afgrænsningen af Natura 2000-område nr. 49. Det omfatter EF-habitatområde nr. 45, 

Gudenå og Gjern Bakker.  

 

Natura 2000-området omfatter en strækning på 23 km af Gudenåen og den 

ånære del af Gudenådalen mellem Silkeborg Langsø og Kongensbro samt den 

nedre del af Gjern Ådal og en stor del af Gjern Bakker. Det er kun en del af 

Egedalsmosen, som er omfattet af habitatdirektivet, jævnfør figur 6.  

 

Det er således kun den østlige og midterste del af Egedalsmosen, som er om-

fattet af habitatområde nr. 45. Den vestlige del af mosen er ikke omfattet, 

dvs. mere end en tredjedel af mosen. Dette til trods for at dette område rum-

mer de samme værdifulde naturtyper og arter som i habitatområdet. Både na-

turmæssigt og administrativt er denne afgrænsning uhensigtsmæssig.  
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Figur 6. 

Afgrænsningen af EF-habitatområde nr. 45 i området med Gjern Bakker og Egedalsmo-

sen. Det er kun den østlige og midterste del af Egedalsmosen, som er omfattet af habi-

tatområdet, mens den vestlige del ligger udenfor. Luftfotoet er fra 2014. 

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 

EF-habitatdirektivet har til formål at beskytte en række naturtyper og arter. 

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 45 er 4 dyrearter og 14 naturty-

per (Naturstyrelsen, 2011).  

 

Beskyttede arter 

Med hensyn til dyrearter omfatter udpegningsgrundlaget for habitatområdet 

følgende fire dyrearter: 

 

 Grøn kølleguldsmed (1037) 

 Stor vandsalamander (1166) 

 Damflagermus (1318) 

 Odder (1355) 

 

Af de ovennævnte arter er det kun grøn kølleguldsmed, der lever som larver i 

Gudenå, som ikke er relevant for Egedalsmosen. De tre øvrige arter, stor 

vandsalamander, damflagermus og odder vil potentielt kunne være i området. 

Alle de fire nævnte arter er bilag IV-arter, hvis leve- og ynglesteder ikke må 

forringes eller ødelægges.  
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Beskyttede naturtyper 

Med hensyn til naturtyper omfatter udpegningsgrundlaget for habitatområdet 

følgende 14 naturtyper: 

 

 3150: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

 3260: Vandløb med vandplanter 

 3270: Vandløb med tidsvis blottet mudder med enårige planter 

 4010: Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

 4030: Tørre dværgbusksamfund (heder) 

 6230: *Artsrige overdrev og græsheder på mere eller mindre sur bund  

 6430: Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 

 7140: Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

 7220: * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

 7230: Rigkær 

 9120: Bøgeskove på morbund med kristtorn 

 9190: Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 

 91D0: * Skovbevoksede tørvemoser 

 91E0: * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 

Naturtyper med en stjerne angiver, at naturtypen er prioriteret, og der skal 

tages særlige hensyn til denne naturtype. 

  

Af de nævnte naturtyper er nr. 3150 (næringsrig sø), 3260 (vandløb), 3270 

(å-mudderbanke), 6430 (urtebræmme), 7230 (kildevæld), 7230 (rigkær), 

9190 (stilkege-krat) og 91E0 (elle- askeskov) ikke tilstede i området med 

Egedalsmosen. 

 

 
Foreningen ”Gjern Natur” har i 2013 lavet en vandresti gennem en del af Egedalsmo-

sen. Her er det stien nord for fyrretræsplantagen, hvor stien er etableret langs vest-

grænsen af habitatområdet, som således omfatter arealerne til venstre for stien, mens 

hele mosen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Foto: 15. april 2014.   
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EU-naturtypen ”våde dværgbusksamfund med klokkelyng” kaldes også ”våd hede” og 

udgør en stor del af Egedalsmosen. En af de karakteristiske arter er klokkelyng, som er 

ret almindelig i mosen, men andre typiske arter for naturtypen som mose-pors og blå-

top er meget hyppigt forekommende. Foto: 30. juni 2014. 

 

 

 

Klokkelyng er en robust plante, men er afhængig af en vis fugtighed i jorden, og den 

findes derfor især på våde heder og hedemoser. Arten kræver ikke en høj grundvand-

stand, som mose-pors og blåtop. Da grundvandstanden generelt er ret høj i Egedalsmo-

sen, er de to sidstnævnte arter derfor dominerende i mosen. Foto: 30. juni 2014. 
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EU-naturtypen ”tørre dværgbusksamfund” omfatter ”hede”, og denne naturtype udgør 

en ret stor del af Egedalsmosen. En af karakterarterne er dværgbusken hedelyng, der 

er meget almindelig i mosen, og som mange steder danner sammenhængende bevoks-

ninger på tørre og halvfugtige områder. Foto: 2. august 2014. 

 

 

 

Hedens anden dominerende dværgbusk i Egedalsmosen er revling, som blomster ret 

tidligt om foråret med sine små blomster. Arten er ikke særlig høj i forhold til hedelyng 

og klarer sig især bedst med vegetativ formering. Dominans af denne art tyder på, at 

hedearealerne har været uforstyrrede i mange år. Foto: 31. marts 2014. 
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5 Naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3  

På figur 7 er vist forekomsten af beskyttede §3-arealer omfattet af Naturbe-

skyttelsesloven, i følge Danmarks Miljøportal. I Egedalsmosen omfatter det 

kun to naturtyper: hede og sø.   

 

 

 

Figur 7. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i Egedalsmosen i følge 

Danmarks Miljøportal, november 2014. Luftfotoet er fra 2014. 

 

Hede 

Næsten hele Egedalsmosen er udlagt som §3-naturtypen hede. Dette omfatter 

både våd og tør hede, idet området består af en mosaik af de to typer af he-

der. Den tørre hede findes langs de bakkede randarealer samt i den midterste 

del af området samt spredt i området som mindre arealer. Hovedparten af 

området udgøres af våd hede, hvoraf størstedelen har karakter af hedemose 

med et betydeligt islæt af tørvemose. Mere end halvdelen af Egedalsmosen 

kan således egentlig betegnes som mose, men da de våde og tørre arealer 

findes som en mosaik, er hele området betegnet som hede.  

 

Sø 

I undersøgelsesområdet findes kun en enkelt sø, som er omfattet af Naturbe-

skyttelseslovens §3. Den ligger i det sydøstlige hjørne af Egedalsmosen og er 

formentlig en gammel tørvegrav. Vandet er surt og klart med lidt brunfarvning 

af humusstoffer, og søen er således en typisk hedesø. Herudover findes spredt 

i området en række små vandfyldte tørvegrave med surt og klart vand samt 

enkelte små tørvegrave med mere brunt og humusholdigt vand.  
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Næsten hele Egedalsmosen er udlagt som §3-naturtypen ”hede”. Dette omfatter både 

tør hede på de højereliggende arealer og våd hede på de lavereliggende hedemosearea-

ler. Området består af en mosaik af de to typer af heder. Foto: 29. april 2014. 

 

 

 
I højre side er der tør hede domineret af hedelyng og revling, mens der i venstreside er 

våd hede domineret af mose-pors og blåtop. Det ses i øvrigt, at den tørre hede er langt 

mere tilgroet med fyrretræer end den våde hede. Foto: 29. april 2014.  
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I Egedalsmosen findes kun en enkelt sø, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 

§3. Vandet var surt og klart, og der var en udbredt undervandsvegetationen af tørve-

mosser. Bilag IV-arten spidssnudet frø ynglede fåtalligt i søen, og der var en del arter af 

guldsmede, som er karakteristiske for hedesøer. Foto: 15. maj 2014. 
 

 

 
Der findes en del små og vandfyldte tørvegrave i Egedalsmosen, hvor der har været 

gravet tørv indtil 1950’erne. Vandet er surt og næringsfattigt i tørvegravene, og der fin-

des en del bevoksninger af tørvemosser, som flere steder har dannet hængesæk ud i 

tørvegravene. Her er det i den østlige del af mosen. Foto: 27. august 2014. 
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6 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført i perioden marts-november 2014 af Per Nissen 

Grøn, Orbicon A/S. Området er besøgt på følgende 15 dage: 31/3, 15/4, 18/4, 

29/4, 15/5, 29/5, 15/6, 30/6, 22/7, 2/8, 27/8, 22/9, 16/10, 11/11 og 25/11.   

 

Undersøgelsesområdets afgrænsning 

Undersøgelsesområdets afgrænsning fremgår af figur 4. Det omfatter således 

hele Egedalsmosen, dvs. både den del som ligger i habitatområdet, og den del 

som ligger udenfor samt randarealerne langs mosen. Mosen udgør et sam-

menhængende område, og ved undersøgelsen er der fået et samlet overblik 

over mosens tilstand både biologisk og fysisk, herunder vandstands- og afvan-

dingsforholdene i mosen. 

 

Målinger af vandstands- og afvandingsforhold 

Ved undersøgelsen er der fundet to små afvandingsgrøfter, som afvander Ege-

dalsmosen, og som derfor har indflydelse på fugtighedsforholdene i mosen, 

herunder naturtypen våd hede, jævnfør figur 2-4. 

 

På alle 15 undersøgelsesdage er vandføringen målt i de to grøfter efter deres 

udløb fra mosen. I begge grøfter er anbragt en træplade med en udskæring, 

hvor alt vandet har kunnet løbe igennem, hvorefter vandet er blevet opsamlet 

i en spand. Herved har mængden af vand pr. tidsenhed, dvs. vandføringen i li-

ter/sekund, kunnet udregnes for hver af grøfterne på de enkelte dage.      

 

I de to våde dalstrøg, som begge går i øst-vestlig retning i Egedalsmosen, er 

der i hvert dalstrøg anbragt fem centimeterinddelte træpæle. Pælene er an-

bragt henholdsvis fra den østlige til den vestlige del af hvert dalstrøg, og ved 

alle besigtigelser af området er vandstanden blevet aflæst på disse 10 træpæ-

le. Desuden er vandstanden fulgt i nogle af de vandfyldte og små tørvegrave. 

Herved har det været muligt at få et mål for ændringerne i vandstandsniveau 

og fugtighed i mosen i løbet af undersøgelsesperioden.  

 

Metoder ved de biologiske undersøgelser 

I det følgende er kort omtalt de metoder, der er anvendt ved undersøgelsen af 

naturarealer, vegetation, ynglefugle, pattedyr, padder, krybdyr, vandinsekter, 

landinsekter, smådyr mv. 

 

Naturarealer 

Området er systematisk gennemtravet med henblik på en inddeling i naturty-

per, og som er blevet indtegnet på de nyeste luftfotos af området. I den for-

bindelse er bl.a. indtegnet særlige og beskyttelseskrævende naturarealer, her-

under forekomsten af særlige plantesamfund. Der har været særlig fokus på 

forekomsten af våd hede og tilstanden af denne, herunder forekomsten af 

dværgbuske, tørvejordens fugtighed og tilgroningen med træer. Afgrænsnin-

gen af naturarealerne er sket ved hjælp af GPS og luftfotos.  

 

Vegetation  

Der er foretaget en overordnet beskrivelse af vegetationen på de forskellige 

typer af naturarealer af de dominerende og karakteristiske plantearter. Desu-

den er undersøgt for tilstedeværelsen af ualmindelige, sjældne eller beskytte-
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de plantearter. Hyppigheden af plantearterne i de forskellige naturarealer er 

foretaget ved hjælp af en femdelt skala: 1 = enkelte, 2 = fåtallig, 3 = en del, 

4 = almindelig og 5 = meget almindelig. Desuden er foretaget en vurdering af 

dækningsgraden af de dominerende og karakteristiske arter for området. Der 

er registreret arter af karplanter, dvs. bregner, padderokker, nåletræer og 

blomsterplanter samt arter/slægter af mosser og laver.   

 

Ynglefugle  

Ynglefugle er registreret ved gennemvandringer af området, hvor forekomsten 

af ynglepar af de enkelte arter er indtegnet på luftfotos over området. Der er 

registreret de fuglearter, som udviser typisk yngleadfærd, bl.a. i form af terri-

torialsang og -flugt eller ved forekomsten af rede og unger. Registreringen er 

foregået i tidsperioden fra tidlig morgen til sen aften af hensyn til de forskelli-

ge fuglearters sang- og fourageringsaktivitet. Generelt regnes en art kun som 

ynglefugl, hvis den er registreret mindst tre gange på det samme sted i løbet 

af undersøgelsesperioden, eller der eventuelt er registreret rede eller unger. 

 

Pattedyr  

Observationer af pattedyr er sket i forbindelse med gennemtravningen af om-

rådet i forbindelse med ovennævnte undersøgelser. Dette har især været mu-

ligt at registrere de mellemstore og store pattedyrarter, mens det i mindre 

grad har været muligt med små pattedyr som mus, som kræver fældeunder-

søgelser. Ud over direkte observation af pattedyrene er registreringen sket 

ved hjælp af fodspor, ædespor, gnavespor, ekskrementer mv. Artsregistrerin-

gen af flagermus er sket om aftenen ved hjælp af en flagermusdetektor, hvor-

ved flagermusenes sonarskrig har kunnet identificeres.  

 

Padder  

Registreringen af padder er foretaget i forbindelse med gennemtravningen af 

undersøgelsesområdet samt ved undersøgelse af søen og de øvrige små vand- 

områder i mosen. Der er i den forbindelse registreret voksne individer, kvæk-

kende hanner og æg i yngletiden samt efterfølgende ved at ketsje efter hale-

tudser og salamanderlarver i vandområderne, dvs. søen samt de vandfyldte 

tørvegrave og afvandingsgrøfter i området. Desuden er løgfrø eftersøgt med 

undervandsmikrofon i yngletiden. 

 

Krybdyr 

Krybdyrene er registreret i forbindelse med gennemtravningen af området og 

eftersøgt på typiske opholds- og solbadningssteder for de forskellige arter. Ef-

tersøgningen er sket fortrinsvis om formiddagen og sidst på eftermiddagen, 

hvor krybdyrene normalt har størst behov for at hæve kropstemperaturen. 

Desuden er stålorm eftersøgt under væltede træer, træstubbe, løvbunker, 

sten mv., hvor den ofte gemmer sig i dagtimerne. 

 

Vandinsekter  

Der er foretaget undersøgelser i søen og i nogle af de små vandområder i mo-

sen med hensyn til forekomsten af vandtilknyttede smådyr, dvs. vandinsekter 

mv. Undersøgelsen er gennemføret med en vandketsjer med en maskevidde 

på 1 mm, idet smådyrene er hældt op i et kar og er artsbestemt i felten ved 

hjælp af en lup med en forstørrelse på 20 gange. Nogle af smådyrene er kon-

serveret i sprit og artsbestemt under mikroskop i laboratoriet. 
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Landinsekter 

I forbindelse med gennemgangen af området er registreret forekomsten af 

ualmindelige, sjældne eller karakteristiske landinsekter, herunder bl.a. arter af 

sommerfugle og biller. Ud over direkte observationer er der indfanget insekter 

med en stofketsjer. Artsbestemmelsen er sket i felten ved hjælp af en lup med 

en forstørrelse på 20 gange, og enkelte af insekterne er hjembragt og artsbe-

stemt under mikroskop.    

 

Øvrige dyr 

Der er noteret observationer af sjældne eller karakteristiske arter af ikke-

insekter, herunder bl.a. af edderkopper, landsnegle mv.   

 

Fotos fra området 

Der er taget elektroniske fotos af undersøgelsesområdet, herunder blandt an-

det af de forskellige naturarealer og plantesamfund samt af særlige plante- og 

dyrearter. Desuden er fotograferet afvandingsgrøfter og andre relevante for-

hold for mosens biologiske og fysiske tilstand.  

 

 

 
Klokke-ensian med den smukke blå blomst er en af hedemosens sjældne planter. I 

Egedalsmosen vokser den kun få steder, og den samlede bestand var tilsammen kun på 

omkring hundrede planter i 2014. Den voksede især på steder med våd hedemose, tør-

vemose og hængesæk i den østlige del af mosen. Arten er ret sjælden i Danmark som 

helhed, mens den er ualmindelig i hedemoserne i Jylland. Foto: 27. august 2014.  
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I Egedalsmosen er den insektædende plante, rundbladet soldug, almindelig på våde 

steder med bevoksninger af tørvemosser. Planten har kirtelhår på bladene, og på disse 

sidder en klæbrig dråbe, der fungerer som klister, når et insekt sætter sig på bladet. 

Dråben indeholder også fordøjelsesvæske, som opløser insektet. Foto: 30. juni 2014.   

  

 

  

Liden soldug er en insektædende plante med klæbrige kirtelhår på bladene, som fast-

holder insektet. Arten er sjælden her i landet, hvor den findes i højmoser og på hænge-

sæk i tørvemoser. I Egedalsmosen voksede den enkelte steder, hvor der var hængesæk 

med tørvemosbevoksninger. Foto: 30. juni 2014. 
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7 Naturarealer i området 

På figur 8 er der i grove træk vist forekomsten af de forskellige naturtyper i 

Egedalsmosen. Det omfatter naturtyperne hede (tør hede), hedemose (våd 

hede), skovbevokset tørvemose, nåleskov, sø og vandløb. Naturtypen hede-

mose omfatter våd hede, tørvemose og hængesæk. 

 

 

 

Figur 8. 

De forskellige naturtypers forekomst i Egedalsmosen på baggrund af nærværende un-

dersøgelse i 2014. Luftfotoet er fra 2014. 

 

I tabel 1 er anført, hvor store arealer de forskellige naturtyper udgør af under-

søgelsesområdets samlede areal på 33,8 hektar. 

 

Naturtype Areal (ha) Areal (%) 

Hedemose (våd hede) 18,3 54,1 

Hede (tør hede) 14,0 41,4 

Skovbevokset tørvemose 0,8 2,4 

Nåleskov (plantage) 0,6 1,8 

Sø/tørvegrave 0,1 0,3 

Vandløb (grøfter) <0,1 <0,1 

I alt 33,8 100 

   

Tabel 1. 

Oversigt over naturtypernes areal i Egedalsmosen ved undersøgelsen i 2014.  
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Hede (tør hede) 

Det omfatter fugtige og tørre hedearealer, som udgør ca. 41% af Egedalsmo-

sen. Hedearealerne findes som en mosaik af små og store arealer med en fly-

dende overgang til hedemosen. På hedearealerne findes hedens karakteri-

stiske dværgbuske, hvoraf hedelyng er dominerende, og almindeligt forekom-

mende er revling, mose-bølle, tyttebær og mose-pors. Områdevis er klokke-

lyng og blåbær almindelige. Urtevegetationen domineres af blåtop, bølget 

bunke, almindelig hvene og lyng-snerre. Flere steder er der en del træbevoks-

ninger, som er domineret af skov-fyr samt stedvist af dun-birk.  

 

Vegetationen er forholdsvis artsrig, og der findes mange af hedens karakteri-

stiske planter, buske og træer. Det omfatter blandt andet djævelsbid, græs-

bladet fladstjerne, smalbladet høgeurt, liden klokke, almindelig kongepen, al-

mindelig kællingetand, almindelig gyldenris, tormentil, tue-kogleaks, børste-

siv, fåre-svingel, vellugtende gulaks, katteskæg, tandbælg, hede-melbærris og 

engelsk visse. Af typiske træer fra heden findes arter som ene, tørst og almin-

delig røn. Desuden findes mange af hedens typiske arter af mosser og laver, 

herunder en del bevoksninger af rensdyrlav. 

 

Hedemose (våd hede) 

Hedemosen består af arealer med våd hede, tørvemose og hængesæk, og de 

udgør tilsammen ca. 54% af Egedalsmosens areal. Det omfatter hovedparten 

af de to lange og våde dalstrøg, som går fra øst mod vest gennem området. 

Vegetationen domineres af store og sammenhængende bevoksninger af mose-

pors og blåtop. Almindeligt forekommende er også hedelyng, klokkelyng, rev-

ling og krybende pil. På de våde arealer er smalbladet kæruld, liden siv, hun-

de-hvene og benbræk ret almindelige. Den sidstnævnte har især store og 

sammenhængende bevoksninger i den nordvestlige del af mosen. På steder 

med hængesæk er der sammenhængende bevoksninger af tørvemosser. Der 

er stedvis en del træbevoksninger af dun-birk og skov-fyr i den østlige del af 

mosen, især i den nordøstlige del. 

 

Vegetationen er ret artsrig, og der vokser en lang række af hedemosens ka-

rakteristiske plantearter. Her findes således blandt andet hedelyng, klokke-

lyng, rosmarinlyng, mose-bølle, krybende pil, mangeblomstret frytle, smalbla-

det kæruld, tue-kæruld, vestlig tue-kogleaks, østlig tuekogleaks, grå star, 

stjerne-star, tråd-star, hunde-hvene, tormentil, tranebær, rundbladet soldug, 

liden soldug, klokke-ensian, vandnavle og eng-viol. Herudover er der mange 

typiske mosarter for hede- og tørvemosen. Det gælder specielt med hensyn til 

tørvemosser, som der findes en del arter af i Egedalsmosen. Det skal i øvrigt 

bemærkes, at der ikke er en skarp overgang mellem arealer med hede og he-

demose, og derfor heller ikke i de to naturtypers plantesamfund. 

 

Skovbevokset tørvemose 

I den nordøstligste del af Egedalsmosen findes et areal med tørvemose, som 

er groet til med dun-birk samt med en del små træer af skov-fyr og rødgran. 

Mosearealet er vådt som følge af et højt grundvandsspejl, og tørvejorden er i 

stor udstrækning dækket af bevoksninger af tørvemosser. Der er således tale 

om en særlig type af vådbundsskov, ”skovbevokset tørvemose”, som er en 

prioriteret naturtype under EF-habitatdirektivet.  
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Vegetationen på arealet omfatter en lang række karakteristiske arter for den-

ne naturtype. Af træer drejer det sig således blandt andet om dun-birk, skov-

fyr, rødgran, tørst og almindelig røn, mens det af dværgbuske blandt andet 

omfatter hedelyng, klokkelyng, revling, mose-bølle, blåbær og tranebær.  Med 

hensyn til urter findes blandt andet skovstjerne, tormentil, kragefod, eng-viol, 

smalbladet kæruld, tue-kæruld, grå star, almindelig star, stjerne-star, næb-

star, blåtop og hunde-hvene.             

 

Nåleskov 

I den centrale del af Egedalsmosen findes et rektangulært areal, som er til-

plantet med nåletræer, og som hovedsageligt består af skov-fyr. Træerne er 

ret høje og er formentlig 20-30 år gamle. Bundvegetationen består især af he-

dens typiske dværgbuske som hedelyng, revling, blåbær, tyttebær og mose-

bølle samt af græsarter som bølget bunke og almindelig hvene. Vegetationen 

er samlet set ikke særlig artsrig, men omfatter en række almindelige og typi-

ske arter fra heden.  

 

Sø 

Der findes kun en enkelt sø i Egedalsmosen, og den ligger i den sydøstlige del 

af mosen i et bakket terræn. Det er formentlig en gammel tørvegrav, som er 

blevet udvidet, og der er etableret en ø i midten af søen. Vandet er surt og 

klart med lidt brunfarvning af humusstoffer. Undervandsvegetationen består af 

ensidig tørvemos, pjusket tørvemos, vand-seglmos og liden siv. Langs bred-

den findes især bevoksninger af næb-star, smalbladet kæruld og tørvemos. På 

sidstnævnte vokser der tranebær og rundbladet soldug.  

 

Herudover findes spredt i Egedalsmosen en del vandfyldte tørvegrave med 

surt og klart vand, især i den nordlige del af mosen. Tørvegravene er ret små 

og er derfor ikke vist på figur 8. I mange tilfælde er de groet til med tørve-

mosser, som har dannet hængesæk, så der kun er et begrænset vandspejl. På 

hængesækken vokser mange af hedemosens vådbundsarter, hvilket udover 

forskellige arter af tørvemos omfatter bl.a. rosmarinlyng, tranebær, rundbla-

det soldug, liden soldug og benbræk.       

 

Vandløb 

Der er to små afvandingsgrøfter, som løber fra den vestligste del af Egedals-

mosen, dvs. sige uden for habitatområdet. Den nordligste (grøft 1) har en kort 

strækning i mosen, hvor den er tilgroet med sumpplanter og omgivet af bæv-

reasp. Herefter løber grøften gennem nåleskov til landevejen, hvorfra den er 

rørlagt. Den har en bredde på ca. 0,5 m og et jævnt fald gennem nåleskoven. 

Grøften har tidligere haft et åbent forløb gennem den nordlige del af Egedals-

mosen, men her er den nu næsten udvisket og tilgroet med planter og mos.  

 

Den sydligste grøft (grøft 2) løber i randen af mosen langs nåleskoven indtil 

landevejen, hvorefter den er rørlagt langs vejen. Grøften har en bredde på ca. 

0,3 m og et jævnt fald. Den er først vandførende i dens forløb langs nålesko-

ven, idet den allerøverste del i mosen er tørt næsten hele året. Grøften er 

uden vandplanter. Ud over de to nævnte grøfter har der tidligere i forbindelse 

med tørvegravning i Egedalsmosen været anlagt andre afvandingsgrøfter i 

mosen, men næsten alle er i dag mere eller mindre groet til og ses ikke i mo-

selandskabet. Sydøst for nåleskoven i den centrale del af mosen ses dog sta-

dig en langstrakt grøft, men som er uden vand.      
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Mosearealerne i Egedalsmosen er domineret af busken mose-pors, som farver mosen 

orangerød om foråret. Arten er karakteristisk for vældmose, dvs. moser hvor grundvan-

det står højt og vandet er surt og kalkfattigt. Her er det i den sydvestlige del af Ege-

dalsmosen. Foto: 15. april 2014.  

 

 

 
Størstedelen af Egedalsmosen er domineret af mose-pors og græsset blåtop, hvilket er 

et tegn på, at grundvandstanden står ret højt i arealerne med hedemose. I mosen fin-

des formentlig en af landet største og tætteste bevoksninger af mose-pors. Her er det i 

den midterste del af mosen med Gjern Bakker i baggrunden. Foto: 15. april 2014. 
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På de våde hedemosearealer i Egedalsmosen med mose-pors og blåtop sker der en 

langsom indvandring birketræer, og det er især dun-birk som indvandrer. På de mest 

våde arealer sker der ingen eller kun en begrænset indvandring af birketræer, som her i 

den sydlige del af mosen. Foto: 29. april 2014.     

 

 

 
På de mindre våde hede- og hedemosearealer i Egedalsmosen med hedelyng og blåtop 

sker der hele tiden en indvandring af birke- og fyrretræer, og det er især dun-birk og 

skov-fyr som indvandrer. I løbet af ganske få år vil et område kunne gro til med birke-

krat og fyrretræer. Her er det i den nordligste del af mosen. Foto: 29. april 2014. 
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8 EU-naturtyper i området  

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 45, Gudenå og Gjern Bakker, 

omfatter 14 naturtyper, jf. afsnit 4. Ved nærværende undersøgelse i 2014 af 

vegetationen og plantesamfund er der fundet følgende naturtyper i området 

med Egedalsmosen: 

 

3130: Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske plan-

ter ved bredden 

Søen i den sydøstlige del af Egedalsmosen er omfattet af denne naturtype 

(”søbred med småurter”), idet søen er næringsfattig, og langs bredden vokser 

der blandt andet små amfibiske planter som tudse-siv, liden siv, vandnavle, 

nåle-sumpstrå og aflangbladet vandaks. Desuden er nogle af de små vandfyld-

te tørvegrave, som har en bredvegetation med blandt andet liden siv, tudse-

siv og vandnavle omfattet af naturtypen. Disse tørvegrave findes spredt i mo-

seområdet, især i den nordlige del. 

  

3160: Brunvandede søer og vandhuller 

Nogle få af tørvegravene har brunligt og surt vand med et højt indhold af hu-

musstoffer og hører til naturtypen (”brunvandet sø”). Enkelte af tørvegravene 

har hængesæk langs bredden bestående af tørvemosser. Af naturtypens ka-

rakteristiske arter findes ud over forskellige arter af tørvemosser (Sphagnum 

sp.) og vand-seglmos (Drepanocladus fluitans) plantearter som hvid næbfrø, 

tråd-star og næb-star. Søen i den sydøstlige del af mosen har naturtypens ar-

ter, men er ikke nok brunvandet.  

 

4010: Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  

Naturtypen omfatter våde hede- og mosearealer (”våd hede”), som har en ve-

getation, der er domineret af dværgbuskene, mose-pors og blåtop. Denne be-

skrivelse passer på hovedparten af Egedalsmosen, og det er især de to øst-

vestgående dalstrøg i moseområdet, som er omfattet af naturtypen. Her findes 

af karakteristiske arter blandt andet vådbundsarterne klokkelyng, rosmarin-

lyng, tranebær, mose-pors, klokke-ensian, mose-troldurt, benbræk, blåtop, 

børste-siv, hirse-star, almindelig star, smalbladet kæruld, tue-kæruld, vestlig 

tue-kogleaks, østlig tue-kogleaks samt arter af tørvemosser (Sphagnum sp.). 

Desuden findes mange af hedens typiske arter.       

 

4030: Tørre dværgbusksamfund (heder) 

Dette omfatter en naturtype, som findes på næringsfattig og tør bund, som er 

præget af dværgbuske (”hede”). Naturtypen omfatter en stor del af Egedals-

mosen, idet der er hede på de højereliggende arealer. Det vil især sige rand-

arealerne og de midterste arealer i mosen. Her findes af karakteristiske arter 

for naturtypen blandt andet hedelyng, revling, klokkelyng, tyttebær, mose-

bølle, hede-melbærris, engelsk visse, farve-visse, skovstjerne, lyng-snerre, 

smalbladet høgeurt, almindelig kongepen, lav skorsoner, engelsød, ørnebreg-

ne, sand-star, fåre-svingel og tandbælg samt en række mosser og laver, her-

under rensdyrlav. Endvidere findes en del arter fra den våde hede.  

 

7140: Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

Denne naturtype (”hængesæk”) findes en del steder i Egedalsmosen, hvor der 

er tørvegrave, hvor der gror tætte og gyngende bevoksninger af tørvemosser 

ud i tørvegravene. Naturtypen findes også flere steder i våde lavninger, som 
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er helt groet til med et gyngende lag af tørvemosser. Hængesæksarealerne i 

Egedalsmosen rummer mange af naturtypens karakteristiske arter, og det om-

fatter ud over en række arter af tørvemosser (Sphagnum sp.) og andre mos-

ser plantearter som næb-star, tråd-star, dynd-star, smalbladet kæruld, hvid 

næbfrø, hunde-hvene, klokkelyng, rosmarinlyng, tranebær, liden soldug og 

rundbladet soldug.       

 

91D0: * Skovbevoksede tørvemoser 

Denne type af vådbundskov på sur og næringsfattig tørvebund med et højt 

grundvandsspejl (”skovbevokset tørvemose”) findes i den nordøstligste del af 

Egedalsmosen, jævnfør figur 8. Arealet er groet til med dun-birk og med en 

del små træer af skov-fyr og rødgran, og en stor del af tørvejorden er dækket 

af bevoksninger af tørvemosser. Vegetationen omfatter mange karakteristiske 

arter for naturtypen. Således blandt andet af træer dun-birk, skov-fyr, rød-

gran, tørst og almindelig røn samt af dværgbuske hedelyng, klokkelyng, rev-

ling, mose-bølle, blåbær og tranebær. Af urter findes blandt andet skovstjer-

ne, tormentil, kragefod, eng-viol, smalbladet kæruld, tue-kæruld, grå star, 

almindelig star, stjerne-star, næb-star, blåtop og hunde-hvene.             

 

I forhold til udpegningsgrundlaget for habitatområdet er der ved undersøgel-

sen i 2014 fundet to nye EU-naturtyper ”søbred med småurter” (3130) og 

”brunvandet sø” (3160).  

 

 

 
EU-naturtypen ”skovbevokset tørvemose” findes i den nordøstligste del af Egedalsmo-

sen. Det omfatter en sur og næringsfattig tørvebund, som er groet til med dun-birk, og 

hvor tørvebunden for en stor del er dækket af bevoksninger af tørvemosser. I denne 

vådbundsskov findes små træer af rødgran og skov-fyr. Foto: 29. april 2014.  
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I Egedalsmosen er der våde mosearealer, hvor der vokser mange planter af benbræk, 

hvis røde frøstande farver disse arealer rødt sidst på sommeren. Arealerne har karakter 

af en slags vældmose, idet der er en meget høj grundvandstand. Her er det i den nord-

vestlige del af mosen, hvor der vokser i titusindvis af benbræk. Foto: 2. august 2014.   

 

 

 
Benbræk med røde frøstande sidst på sommeren. Flere steder i Egedalsmosen er der 

meget tætte bestande, hvor der er vældmose med en høj grundvandstand. Benbræk er 

en giftig plante, som gør mosearealerne uegnede til græsning med kvæg. Arten er 

temmelig sjælden på landsplan. Foto: 2. august 2014.    
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9 Plante- og dyrelivet  

9.1 Planter  

 

Ualmindelige og sjældne plantearter 

Ved undersøgelsen af vegetationen i Egedalsmosen blev der registreret mange 

karakteristiske plantearter for hede, hedemose, højmose og hængesæk. De 

arter som er ualmindelige eller sjældne på landsplan er vist i tabel 2. En del af 

arterne er almindelige eller forholdsvis almindelige i Jylland, da de nævnte na-

turtyper er udbredte i denne landsdel, mens naturtyperne er spredt forekom-

mende i det øvrige land.       

 

Planteart 
Hyppighed i naturtype Status 

på landsplan Hede Hedemose 

Femradet ulvefod X - Sjælden 

Butfinnet mangeløv - X Ualmindelig 

Ene XX X Ualmindelig 

Mose-pors XX XXXXX Ualmindelig 

Liden soldug - XX Sjælden 

Rundbladet soldug - XXX Ret sjælden 

Eng-viol - XX Ualmindelig 

Krybende pil X XXX Ualmindelig 

Hedelyng XXXX XX Ualmindelig 

Klokkelyng XX XXXX Ualmindelig 

Rosmarinlyng - XX Ret sjælden 

Mose-bølle XX XXX Ualmindelig 

Blåbær XXX X Ualmindelig 

Tyttebær XXX XX Ualmindelig 

Revling XXXX XX Ualmindelig 

Tranebær - XXX Ret sjælden 

Hede-melbærris X - Sjælden 

Dusk-fredløs - X Ualmindelig 

Tormentil XX XXX Ualmindelig 

Kragefod X X Ualmindelig 

Engelsk visse X - Ualmindelig 

Farve-visse X - Ualmindelig 

Lyng-vikke X - Ret sjælden 

Vandnavle - XX Ualmindelig 

Kær-svovlrod - X Ualmindelig 

Klokke-ensian - X Ret sjælden 

Smalbladet timian X - Ualmindelig 

Læge-ærenpris XX - Ualmindelig 

Lyng-øjentrøst X - Ualmindelig 

Mose-troldurt - X Ualmindelig 

Djævelsbid X X Ualmindelig 

Lav skorzoner X - Ualmindelig 

Benbræk X XXXX Ret sjælden 

Liden siv X XXX Ualmindelig 

Børste-siv XX XX Ualmindelig 

Tråd-siv - XX Ualmindelig 



Naturforholdene i Egedalsmosen i Silkeborg Kommune i 2014 samt 

et forslag til naturpleje  

34/79  

 

Planteart 
Hyppighed i naturtype Status 

på landsplan Hede Hedemose 

Hoved-frytle X X Ret sjælden 

Smalbladet kæruld X XXXX Ualmindelig 

Tue-kæruld X XXX Ualmindelig 

Børste-kogleaks X X Ualmindelig 

Vestlig tuekogleaks X XX Ualmindelig 

Østlig tuekogleaks - X Sjælden 

Hvid næbfrø - XX Sjælden 

Loppe-star - X Ret sjælden 

Dynd-star - X Sjælden 

Grå star - XX Ualmindelig 

Stjerne-star X XX Ualmindelig 

Tråd-star - XX Ualmindelig 

 

Tabel 2. 

Ualmindelige og sjældne plantearter i Egedalsmosen ved undersøgelsen i 2014. Der er 

anført deres generelle hyppighed på hede- og mosearealerne i området. Desuden er an-

ført arternes generelle status på landsplan. Hyppighed: x = meget fåtallig, xx = fåtallig, 

xxx = almindelig, xxxx = meget almindelig og xxxxx = dominerende. Arternes status 

på landsplan er især baseret på Miljøstyrelsen (1990), Hansen (2000), Schou (2006) og 

Mossberg & Stenberg (2014).   

 

Der er ingen af arterne, som er på den danske rødliste, men en del er sjældne 

eller forholdsvis sjældne på landsplan. Det omfatter især følgende arter: fem-

radet ulvefod, liden soldug, rundbladet soldug, rosmarinlyng, tranebær, hede-

melbærris, lyng-vikke, klokke-ensian, benbræk, hoved-frytle, vestlig tue-

kogleaks, østlig tue-kogleaks, hvid næbfrø, loppe-star og dynd-star.  

 

Af de nævnte arter voksede femradet ulvefod meget fåtalligt på hede- og ege-

skovsarealerne langs randen af den østlige del af Egedalsmosen, hvor der er 

sand-, tørve- og morbund. På hedearealerne med tørvejord i den østlige del af 

moseområdet voksede der meget fåtalligt hede-melbærris, lyng-vikke og ho-

ved-frytle. Alle de nævnte arter fandtes således meget fåtalligt i den østlige 

del af Egedalsmosen samt på tørre og højereliggende arealer langs mosen. 

 

I den våde hedemose med tørvemose og hængesæk fandtes fåtalligt eller me-

get fåtalligt rundbladet soldug, liden soldug, rosmarinlyng, klokke-ensian, øst-

lig tue-kogleaks, hvid næbfrø, loppe-star og dynd-star. Det var kun tranebær, 

som områdevis var ret almindelig samt benbræk, som også områdevis var 

meget almindelig. Denne art havde især store sammenhængende bevoksnin-

ger i den nordvestlige del af mosen. 

 

For alle de ualmindelige og sjældne arter gælder, at de vokser på sur og næ-

ringsfattig jordbund, som tørv-, sand- og morbund. Det vil sige steder som 

hede, hedemose, højmose og hængesæk. Det gælder også for de øvrige mere 

almindelige arter i Egedalsmosen. 

 

Dominerende plantearter  

Vegetationen i Egedalsmosen er, som det er typisk for heder og hedemoser, 

domineret af en række arter af dværgbuske, græsser og halvgræsser, som 

kan vokse på den sure og næringsfattige jordbund. På de fugtige og våde are-
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aler er busken mose-pors stærkt dominerende, og den har store sammen-

hængende bevoksninger i størstedelen af mosen. På disse arealer er græsset 

blåtop også kraftigt dominerende, og plantesamfundet kan betegnes som et 

vådt pors-blåtop-samfund. Desuden er klokkelyng områdevis stærkt domine-

rende på de fugtige og våde arealer. På de mere højereliggende og tørre area-

ler er hedelyng dominerende. 

 

Størstedelen af Egedalsmosen består terrænmæssigt af en mosaik af halvtør-

re, fugtige og våde arealer. Fugtigheden af jordbunden er mest bestemmende 

for hvilke plantearter, som ud over de fire ovennævnte dominerende arter, er 

almindelige i de forskellige områder i Egedalsmosen. På de halvtørre og mode-

rat fugtige arealer omfatter det en række af hedens andre typiske arter, rev-

ling, tyttebær, mose-bølle, tormentil, lyng-snerre, bølget bunke og almindelig 

hvene. På de fugtige og våde arealer er de almindelige arter smalbladet kær-

uld, krybende pil, liden siv, hunde-hvene og benbræk.        

 

Dominerende træarter   

Ud over de ovennævnte dværgbuske, inklusiv mose-pors og krybende pil, er 

en række træarter almindeligt forekommende i Egedalsmosen. Af løvtræer er 

især dun-birk ret hyppig og findes på en stor del af området. På de våde area-

ler i mosen har den flere steder ret tætte bevoksninger. Desuden findes spredt 

i området bevoksninger af vorte-birk, tørst, bævreasp, almindelig røn, øret pil 

og grå-pil. Disse arter vokser især på de højereliggende arealer i området, og 

tørst har enkelte steder sammenhængende bevoksninger. Der er ingen steder 

med større bevoksninger af pilekrat. Desuden findes enkelte træer af blandt 

andet selje-røn, rød-el, almindelig hæg, stilk-eg og vinter-eg.  

 

Med hensyn til nåletræer er skov-fyr dominerende, og den findes over hele 

mosen. Især i den centrale og østlige del af mosen har den flere steder ret 

tætte bevoksninger. Desuden er rødgran områdevis ret almindelig fortrinsvis i 

den østlige del af området. Herudover findes spredt enkelte træer af blandt 

andet almindelig bjerg-fyr, østrigsk fyr, contorta-fyr, almindelig ædelgran, 

sølvgran og lærk. Spredt i Egedalsmosen findes desuden en af hedens karak-

teristiske træer, ene samt enkelte træer af kristtorn på de højereliggende are-

aler i området.       

 

Tørvemosser 

Der vokser mange arter af mosser i Egedalsmosen, især på de våde arealer. 

Blandt andet er der en del arter af tørvemosser på arealerne med hedemose, 

tørvemose og hængesæk. På disse våde arealer danner tørvemosserne flere 

steder sammenhængende bevoksninger, hvilket er et tegn på en ret høj 

grundvandstand.   

 

I tabel 3 er anført de arter af tørvemosser, som blev registreret ved undersø-

gelsen i 2014 i Egedalsmosen.  
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Art af tørvemos Latinsk navn 

Almindelig tørvemos Sphagnum palustre 

Brodspids-tørvemos Sphagnum fallax 

Ensidig tørvemos Sphagnum subsecundum 

Fedtet tørvemos Sphagnum subnitens 

Frynset tørvemos Sphagnum fimbriatum 

Kohorns-tørvemos Sphagnum rubellum 

Pjusket tørvemos Sphagnum cuspidatum 

Rød tørvemos Sphagnum magellanicum 

Rødgrenet tørvemos  Sphagnum angustifolium 

Sod-tørvemos Sphagnum papillosum 

Udspærret tørvemos Sphagnum squarrosum 

 

Tabel 3. 

Registrerede arter af tørvemosser ved undersøgelsen i Egedalsmosen i 2014.  

 

Der blev således registreret 11 arter af tørvemosser, og Egedalsmosen må be-

tegnes som en ret artsrig lokalitet. En detaljeret undersøgelse af mosvegetati-

onen vil formentlig vise, at der er flere end de ovenævnte arter i mosen.  

 

       

  
Tørvemosser er meget almindelige på alle fugtige og våde arealer i Egedalsmosen. I de 

våde områder danner de mange steder store og sammenhængende bevoksninger, som 

efterhånden udvikler sig til hængesæk. Tørvemosserne er med til at gøre vandet surt, 

og planter der vokser her skal derfor kunne tåle et surt miljø. Her vokser typisk planter 

som soldug og tranebær. Foto: 15. april 2014.  
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Der er mange arter af tørvemosser i Egedalsmosen, og afhængig af levestedet kan de 

antage forskellige farver. Artsbestemmelsen af tørvemosser er ofte vanskelig i felten, 

og sker i de fleste tilfælde ved hjælp af mikroskop. Ved undersøgelsen blev der registre-

ret 11 arter, men der er formentlig flere arter i mosen. Foto: 27. august 2014. 

 

 

  

På de sammenhængende bevoksninger af tørvemosser vokser der små planter, som 

kan tåle det sure og næringsfattige miljø. Her er det den insektædende plante rundbla-

det soldug, som er ved at få blomsterbærende skud. Arten er ualmindelig på landsplan, 

men findes i en del jyske hedemoser som Egedalsmosen. Foto: 30. juni 2014. 
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9.2 Ynglefugle 

 

Ved undersøgelsen blev der registreret i alt 39 arter af ynglefugle i undersø-

gelsesområdet med Egedalsmosen, tabel 4.  

 

Ynglefugleart Antal ynglepar Status på landsplan 

Gråand 1  

Ringdue 3  

Gøg 1  

Natravn 1 Sjælden 

Sortspætte 1 Sjælden 

Grønspætte 1 Ret sjælden 

Stor flagspætte 3  

Engpiber 1  

Skovpiber 6  

Gærdesmutte 5  

Jernspurv 2  

Rødhals 2  

Rødstjert 1  

Bynkefugl 1 Spredt forekommende 

Misteldrossel 1 Spredt forekommende 

Sangdrossel 2  

Solsort 5  

Munk 3  

Havesanger 1  

Tornsanger 1  

Løvsanger 5  

Gransanger 3  

Fuglekonge Ca. 10  

Musvit 4  

Blåmejse 2  

Sumpmejse 2  

Sortmejse Ca. 8  

Topmejse 3  

Halemejse 2  

Træløber 1  

Rødrygget tornskade 1 Ualmindelig 

Skovskade 1  

Gråkrage 1  

Bogfinke 5  

Gråsisken 1 Spredt forekommende 

Grønsisken 1 Spredt forekommende 

Dompap 1  

Lille korsnæb 2 Spredt forekommende 

Gulspurv  1  

  

Tabel 4. 

Ynglefugle i området med Egedalsmosen, 2014. Der er anført antallet af ynglepar samt 

om arterne er spredt forekommende, ualmindelige eller sjældne på landsplan. Natravn, 

sortspætte og rødrygget tornskade er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. 
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Af de registrerede ynglefugle er tre arter, natravn, sortspætte og grønspætte, 

sjældne eller ret sjældne på landsplan. Desuden er rødrygget tornskade ual-

mindelig her i landet.  

 

Natravn er med på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, og den er da også en 

forholdsvis sjælden ynglefugl her i landet, idet dens landsbestand blev vurde-

ret til 500-600 i 1996 og til 490-530 i 2011 (Grell, 1998; DOF-basen). Dens 

foretrukne ynglested er hede- og sandarealer med fyrreskov, som har åbne 

arealer. Den blev registreret med et enkelt ynglepar i den østlige del af områ-

det, hvor der er bevoksninger med nåletræer, herunder fyrretræer. Her hørtes 

dens karakteristiske snurrende sang om aftenen i maj og juni. Parrets yngle-

succes er ikke kendt, da den har en meget skjult levevis. 

 

Sortspætte er med på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Arten er sjælden 

her i landet som ynglefugl, og landsbestanden blev vurderet til 200-300 par i 

2000 (DOF-basen). Sortspætten yngler både i nåleskov og løvskov, og ved 

undersøgelsen blev den registreret med et ynglepar i den østlige del af områ-

det, hvor der er blandskov af nåle- og løvtræer. Der observeredes en enkelt 

ungfugl i området i løbet af sommeren. 

 

Grønspætte er gået tilbage de seneste år, og der er formentlig kun nogle få 

hundrede par tilbage her i landet (DOF-basen), så den efterhånden må betrag-

tes som ret sjælden. Som ynglested foretrækker den blandingsskov med åbne 

arealer, og den blev således hørt og set flere gange i den østlige del af områ-

det, hvor der findes bevoksninger af nåle- og løvtræer. Der blev ikke observe-

ret nogen ungfugle, og parrets ynglesucces er ikke kendt. 

 

Rødrygget tornskade er med på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Arten 

er en udbredt, men en ualmindelig ynglefugl herhjemme. Den yngler især på 

lysåbne lokaliteter med spredte buske, krat eller levende hegn, og den havde 

et enkelt ynglepar i den østlige del af Egedalsmosen. Der observeredes en en-

kelt ungfugl i juli. Landsbestanden blev vurderet til at ligge på 1.500-3.000 

par både i 1996 og 2000 (Grell, 1998; DOF-basen), men bestanden er noget 

fluktuerende fra år til år.    

 

Af de øvrige registrerede ynglefuglearter er bynkefugl, misteldrossel, halemej-

se, gråsisken, grønsisken og lille korsnæb spredt forekommende ynglefugle på 

landsplan, idet lille korsnæb dog er en forholdsvis almindelig ynglefugl i nåle-

træsplantager. De resterende ynglefuglearter i området er udbredte og almin-

delige her i landet, måske lige bortset fra træløber samt topmejse, som ikke 

findes på Sjælland (Grell, 1998; DOF-basen).  

 

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at der kun var en enkelt ynglende vand-

fugleart, gråand, i søen i den sydøstlige del af området. Dette var især et ud-

slag af, dels at Egedalsmosen ikke var særlig våd som følge af meget solskin i 

2014 samt dels at der kun findes en enkelt sø og ret få vandområder af en vis 

størrelse i området. Såfremt mosen er mere våd om sommeren, ville en vade-

fugleart som dobbeltbekkasin formentlig yngle i mosen.  
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9.3 Pattedyr 

Ved undersøgelsen blev der registreret 18 arter af pattedyr, hvis vurderede 

status i området med Egedalsmosen er anført i tabel 5. Desuden er anført de-

res status på landsplan samt om de er omfattet af den danske rødliste eller 

EF-habitatdirektivets bilag IV.   

 

Pattedyrart 
Status i Ege-

dalsmosen 

Status på 

landsplan 

Danske  

Rødliste 

EF-Habitat- 

Direktivet 

Insektædere:     

Almindelig spidsmus Fåtallig Almindelig   

Dværgspidsmus Meget fåtallig Ualmindelig   

Pindsvin Meget fåtallig Almindelig   

Flagermus:     

Damflagermus Sjælden Sjælden Sårbar Bilag IV 

Vandflagermus Sjælden Ualmindelig  Bilag IV 

Sydflagermus Fåtallig Almindelig  Bilag IV 

Harer og kaniner:     

Hare Fåtallig Ualmindelig Sårbar  

Gnavere:     

Mosegris Fåtallig Almindelig   

Rødmus Fåtallig Almindelig   

Dværgmus Meget fåtallig Ualmindelig   

Skovmus Fåtallig Almindelig   

Egern Almindelig Ualmindelig   

Rovdyr:     

Ræv Fåtallig Almindelig   

Brud Meget fåtallig Ualmindelig   

Grævling Meget fåtallig Ualmindelig   

Skovmår Fåtallig Sjælden Næsten truet  

Hovdyr:     

Rådyr Almindelig Almindelig   

Krondyr Meget fåtallig Ualmindelig   

 

Tabel 5. 

Registrerede pattedyrarter i området med Egedalsmosen ved undersøgelsen i 2014. 

Desuden er anført arternes generelle status på landsplan, og om den enkelte art er med 

på den danske rødliste eller EF-habitatdirektivets bilag IV.  

  

Insektædere 

Almindelig spidsmus hørtes med enkelte individer spredt i området, og den er 

formentlig fåtallig i mosen. Af dværgspidsmus blev fundet et enkelt dødt ek-

semplar i den østlige del af mosen, og arten er nok kun meget fåtallig tilstede i 

området. Pindsvin er formentlig kun meget fåtallig i området, idet den kun ob-

serveredes en enkelt gang om aftenen. 

   

Flagermus 

Der blev med sikkerhed bestemt tre arter ved hjælp af flagermusdetektor, 

damflagermus, vandflagermus og sydflagermus, der alle er bilag IV-arter på 

habitatdirektivet. Desuden er damflagermus med på den danske rødliste under 

katagorien ”sårbar”. Af de nævnte arter er det således kun damflagermus, 

som er sjælden på landsplan (Baagøe og Jensen, 2007). Både damflagermus 
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og vandflagermus jager som regel over åbne vandflader, og de få eksemplarer 

som er registreret jagende i Egedalsmosen er højst sandsynligvis omstrejfende 

individer, der normalt jager i den nærliggende Gudenå-dal. I den østlige del af 

området findes enkelte ældre træer med revner, hulrum og spættehuller. Her 

er der muligvis sommeropholdssteder for flagermus.     

 

Harer og kaniner 

Hare observeredes enkelte gange i området på randarealerne til mosen, hvor 

den tilsyneladende kun er fåtalligt forekommende. Arten har været i tilbage-

gang på landsplan de seneste år (Baagøe og Jensen, 2007), og den er nu med 

på den danske rødliste under katagorien ”sårbar”. Haren er dog stadig ret al-

mindelig mange steder her i landet. 

     

Gnavere 

Der blev kun registreret enkelte levende og døde individer af mosegris, 

rødmus, skovmus og dværgmus, som alle formentlig er fåtalligt tilstede i Ege-

dalsmosen. Dværgmus er måske kun meget fåtallig, idet der kun registreredes 

et enkelt eksemplar af dens karakteristiske rede i vegetationen. Egern obser-

veredes med en del individer i området, idet der er en del nåletræer i mosen 

og store arealer med nåleskov omkring mosen. Der observeredes enkelte indi-

vider, som var ret mørke i pelsen. 

 

Rovdyr     

Der observeredes enkelte individer af ræv i Egedalsmosen, hvor den havde 

bl.a. en beboet jordhule på et lille tørt hedeareal i den sydlige del af mosen. 

Der var en enkelt observation af brud, som formentlig er meget fåtallig i om-

rådet. Der fandtes enkelte spor af grævling i mosen, og i bakken syd for mo-

sen fandtes en beboet jordhule. Arten yngler flere steder i Gjern Bakker, hvor 

den formentlig ikke er ualmindelig.  

 

Skovmår er sjælden på landsplan, men har bl.a. mindre bestande i løv- og nå-

leskove i Midtjylland (Elmeros m.fl., 2008). Arten observeredes en enkelt gang 

i nåleskoven nord for Egedalsmosen og der observeredes fodspor efter mår i 

den østlige del af mosen. Desuden fandtes et individ, som var kørt ihjel på 

skovvejen syd for Egedalsmosen. De nævnte registreringer tyder på, at den 

yngler i nåleskovene omkring mosen. Arten er med på den danske rødliste un-

der katagorien ”næsten truet”.   

 

Hovdyr 

Rådyr observeredes med en del individer, og der var spor efter arten flere ste-

der i Egedalsmosen. Der opholder sig således ofte rådyr i moseområdet, især i 

den østlige del, hvor der findes en del træbevoksninger. Krondyr blev observe-

ret med en enkelt han i mosen. Desuden fandtes spor et enkelt sted ved en af 

de små tørvegrave. Arten findes formentlig kun meget fåtalligt i moseområdet.  
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Skovmår er en sjælden pattedyrart, som er på den danske rødliste som ”sårbar”. Den 

lever i fyrreskovene i og omkring Egedalsmosen. Her er det en død skovmår på skovve-

jen lige syd for mosen, hvor den formentlig er blevet kørt ihjel. Foto: 15. april 2014. 

 

 

 
Hare er også på den danske rødliste som ”sårbar”, da den har været i tilbagegang på 

landsplan de seneste år. Den var fåtalligt forekommende på randarealerne langs Ege-

dalsmosen. Haren er god til at gemme sig i vegetationen. Foto: 31. marts 2014. 
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9.4 Padder  

 

Ved undersøgelsen blev der registreret 3 arter af padder i Egedalsmosen, tabel 

6. Det var kun spidssnudet frø, som ynglede i mosen, mens butsnudet frø og 

skrubtudse observeredes med enkelte voksne individer i randen af området. 

De to sidstnævnte arter raster og fouragerer kun i mosen, hvor vandområder-

ne formentlig er for sure til, at de kan yngle.  

 

Paddeart 
Ynglestatus i  

Egedalsmosen 

Ynglestatus på  

Landsplan 

EF-Habitat- 

direktivet 

Spidssnudet frø Fåtalligt ynglende Ualmindelig Bilag IV 

Butsnudet frø Ikke ynglende Almindelig  

Skrubtudse Ikke ynglende Almindelig  

 

Tabel 6. 

Registrerede paddearter i Egedalsmosen ved undersøgelsen i 2014. Der er anført arter-

nes vurderede ynglestatus i mosen og på landsplan samt om den enkelte art er med på 

EF-habitatdirektivets bilag IV. Alle paddearter er fredet herhjemme. 

 

Spidssnudet frø ynglede fåtalligt i søen i den sydøstligste del af Egedalsmo-

sen, hvor der midt i april observeredes 10 ægklumper, samt meget fåtalligt i 

enkelte af de små tørvegrave i den østlige og centrale del af mosen, hvor der 

var nogle enkelte ægklumper. De observerede voksne individer var alle af far-

vevarianten striata, som især yngler i hede- og tørvemoser, idet denne variant 

kan yngle i meget surt vand med en pH ned til 4 (Fog m.fl., 1997).  

 

 

 
Spidssnudet frø ynglede fåtalligt i Egedalsmosen med farvevarianten striata, der har en 

gul stribe over hovedet og ned over ryggen. Striata-formen afviger fra de øvrige former 

af spidssnudet frø ved i højere grad at yngle i næringsfattige områder som hede- og 

højmoser. Den kan således yngle i ret surt vand. Foto: 27. maj 2012.   
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9.5 Krybdyr  

 

Ved undersøgelsen blev der registreret 4 arter af krybdyr i Egedalsmosen, ta-

bel 7. Der er anført arternes vurderede status i moseområdet og på landsplan. 

Alle fire arter er fredet her i landet.  

 

Krybdyrart Status i Egedalsmosen Status på landsplan 

Snog Spredt  Ualmindelig 

Hugorm Fåtallig Ualmindelig 

Stålorm Fåtallig Ualmindelig 

Almindeligt firben Almindelig Almindelig 

 

Tabel 7. 

Registrerede paddearter i Egedalsmosen ved undersøgelsen i 2014. Der er anført arter-

nes vurderede status i mosen og på landsplan. Alle krybdyrarter er fredet her i landet.  

 

Snog blev observeret med enkelte individer spredt i hele Egedalsmosen, hvor 

den forekommer at have en ret stor bestand. Der er formentlig ret gode føde-

forhold i form af padder og mus. Hovedparten af de observerede snoge var af 

den normale sorte slags, men der blev også set enkelte gråsorte og en enkelt 

grå snog med små sorte pletter langs siden. Sidstnævnte farvevariant er sjæl-

den her i landet (Fog m.fl., 1997). Der blev i øvrigt observeret en meget lang 

hun, som var lidt over en 1 meter lang.  

 

Hugorm observeredes tre gange i den østlige del og én gang i den vestlige del 

af Egedalsmosen. Alle tre steder var på arealer med hede. Hugorm har en 

skjult levevis, og de fire observationer tyder på, at der er en moderat stor be-

stand i området. De observerede individer var med de normale farver brun og 

grå, hvoraf de sidstnævnte er hanner. En af de observerede hanner havde en 

ret lysegrå grundfarve.   

 

Stålorm blev registreret en enkelt gang i henholdsvis den vestlige og østlige 

del af Egedalsmosen. Stålorm har en ret skjult levevis, og den er ofte ikke ak-

tiv i dagstimerne. De to observationer kunne tyde på, at den er spredt fore-

kommende i området og har en moderat stor bestand på randarealerne til mo-

sen, da hovedføden er snegle og regnorme, som kun i ringe omfang findes i de 

våde dele af området. 

 

Almindeligt firben blev observeret med en del individer i Egedalsmosen, 

især på steder med tørre hedearealer og lidt træbevoksninger. Da almindeligt 

firben er levendefødende, og dens foretrukne levested er åbne arealer op til 

skovbryn, har arten mange levesteder i området, hvor den formentlig er ret 

udbredt og almindelig.  

 

Snog, hugorm og stålorm er spredt forekommende her i landet, mens den 

sidstnævnte er ret udbredt i det meste af landet (Fog, 1993; Fog m.fl., 1997).  
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Almindeligt firben var udbredt i Egedalsmosen, og især var den almindelig i den østlige 

del af mosen. Her fandtes den især på tørre og åbne hedearealer, som grænser op til 

træbevoksninger og skovbryn. Foto: 27. august 2014. 

 

 

 
Snog har formentlig en ret god bestand i Egedalsmosen. Hovedparten af de observere-

de snoge var af den normale sorte slags, men der fandtes også individer, som var grå-

sorte. Her er det en hun med den normale sorte farve. Foto: 16. juni 2012. 
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9.6 Vandinsekter 

 

Der er undersøgt forekomsten af vandlevende smådyr i søen i den sydøstlige 

del af Egedalsmosen samt i nogle af de små vandfyldte tørvegrave. Da vandet 

er surt og kalkfattigt er smådyrslivet ikke særlig artsrigt, idet smådyrsgrupper 

som bl.a. snegle, muslinger og krebsdyr mangler kalk. Smådyrslivet er især 

domineret af larver af guldsmede, vandnymfer, vandbiller, myg og fluer, som 

kan tåle det sure vand, som findes i vandområderne i Egedalsmosen. 

 

Således blev der i søen fundet tre billearter, som er ualmindelige på landsplan. 

Det drejer sig om billerne hedevandkalv (Dytiscus lapponicus) og vandkalven 

Rhantus suturellus samt hvirvleren Gyrinus minutus, som alle tre er typiske for 

vandområder i sure og næringsfattige hedemoser. Rhantus suturellus blev og-

så fundet i en af de små tørvegrave. I søen blev der desuden fundet den ual-

mindelige stankelbensart, Phalacocrera replicata, som er knyttet til tørvemos, 

som var hyppigt forekommende i søen.  

  

Der var især mange arter af guldsmede i Egedalsmosen. Der blev således regi-

streret 20 arter af guldsmede, fordelt på 9 arter af vandnymfer og 11 arter af 

egentlige guldsmede, tabel 8. For alle disse arter gælder, at deres larver kan 

tåle at leve i hede- og tørvemosens sure vand. Arterne fandtes spredt i mo-

sens småvande, men der var især mange arter i søen i den sydøstlige del.  

 

Guldsmedeart Status i Egedalsmosen Status på landsplan 

Vandnymfer:    

Almindelig kobbervandnymfe Fåtallig Almindelig 

Sortmærket kobbervandnymfe Fåtallig Almindelig 

Rød vandnymfe Fåtallig Almindelig 

Spyd-vandnymfe Meget fåtallig Ualmindelig 

Måne-vandnymfe Meget fåtallig Sjælden 

Hestesko-vandnymfe Fåtallig Almindelig 

Flagermus-vandnymfe Fåtallig Almindelig 

Almindelig vandnymfe Fåtallig Almindelig 

Stor farvevandnymfe Fåtallig Almindelig 

Guldsmede:   

Siv-mosaikguldsmed Fåtallig Almindelig 

Blå mosaikguldsmed Meget fåtallig Ualmindelig 

Brun mosaikguldsmed Fåtallig Almindelig 

Stor kejserguldsmed Meget fåtallig Ret sjælden 

Glinsende smaragdlibel Meget fåtallig Ualmindelig 

Fireplettet libel Fåtallig Almindelig 

Stor hedelibel Fåtallig Almindelig 

Blodrød hedelibel Fåtallig Almindelig 

Sort hedelibel Fåtallig Ualmindelig 

Lille kærguldsmed Almindelig Ualmindelig 

Nordisk kærguldsmed Meget fåtallig Ret sjælden 

 

Tabel 8. 

Registrerede arter af vandnymfer og guldsmede i Egedalsmosen ved undersøgelsen i 

2014. Der er anført arternes vurderede status i mosen og på landsplan.  
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Måne-vandnymfe er sjælden i her i landet og er på den danske rødliste under 

katagorien ”næsten truet”. Desuden er nordisk kærguldsmed forholdsvis sjæl-

den herhjemme, men er ikke rødlistet. Begge arter er knyttet til sure og brun-

vande vandområder i hede- og tørvemoser. De to arter fandtes i søen i den 

sydøstlige del af mosen samt i en enkelt af de mindre og dybe tørvegrave i 

den nordøstlige del.  

 

Endvidere er spyd-vandnymfe, blå mosaikguldsmed, glinsende smaragdlibel, 

sort hedelibel og lille kærguldsmed ualmindelige på landsplan. Dette skyldes 

blandt andet, at de foretrækker sure, næringsfattige og klare vandområder 

som i Egedalsmosen. Herudover er forekomsten af stor kejserguldsmed be-

mærkelsesværdig, idet den observeredes med et enkelt æglæggende individ i 

søen. Arten blev første gang registreret ynglende i Danmark i midten af 

1990’erne (Nielsen, 1998) og har siden bredt sig til det meste af landet. 

 

 

 
Lille kærguldsmed er almindelig i Egedalsmosen og især i søen i den sydøstlige del af 

mosen. Det er en karakterart for sure og næringsfattige vandområder i hede- og tør-

vemoser, idet den kan yngle i vand med en pH helt ned til 4,5. Her er det en ung han 

med gulbrune pletter på bagkroppen, idet pletterne bliver røde hos den udfarvede han. 

Foto: 30. juni 2014.  
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9.7 Landinsekter  

 

Ved undersøgelsen blev der registreret mange arter af landinsekter, hvoraf 

nogle er ualmindelige eller sjældne her i landet. Det gælder særligt inden for 

insektgrupperne sommerfugle og biller. 

 

Sommerfugle 

Der blev registreret en lang række sommerfuglearter, og i tabel 9 er vist arter, 

som er ualmindelige eller sjældne på landsplan samt tre arter, som var hyppi-

ge i Egedalsmosen i 2014. 

 

Sommerfugleart Status i Egedalsmosen Status på landsplan 

Moseperlesommerfugl Meget fåtallig Sjælden 

Bølleblåfugl Meget fåtallig Ret sjælden 

Foranderlig blåfugl Fåtallig Ret sjælden 

Moserandøje Fåtallig Ret sjælden 

Skovblåfugl Fåtallig Ualmindelig 

Sortåret hvidvinge Fåtallig Ualmindelig 

Skovrandøje Fåtallig Ualmindelig 

Blåhale Fåtallig Ualmindelig 

Grøn busksommerfugl Fåtallig Ualmindelig 

Citronsommerfugl Almindelig Almindelig 

Lyngmåler Meget almindelig Almindelig 

Stribet hedemåler Meget almindelig Almindelig 

 

Tabel 9. 

Sommerfuglearter som er registreret ved undersøgelsen i Egedalsmosen i 2014. Der er 

anført arter, som er ualmindelige eller sjældne på landsplan samt to arter, som var me-

get almindelige i mosen i 2014. De fire førstnævnte arter er på den danske rødliste. 

   

I det følgende er kort omtalt arterne i oversigten, og oplysningerne om larver-

nes foretrukne foderplanter er især fra Stoltze (1997).  

 

Moseperlesommerfugl er på den danske rødliste som ”moderat truet”, og 

den er sjælden på landsplan. Der observeredes enkelte voksne individer i den 

østlige del af Egedalsmosen. Arten er knyttet til højmoser, og larvernes fore-

trukne foderplante er tranebær, som især findes i den sydøstlige del af mosen. 

 

Bølleblåfugl er på den danske rødliste som ”næsten truet” og er ret sjælden 

herhjemme. Den registreredes med nogle få voksne individer spredt i Ege-

dalsmosen. Arten findes især i hede- og højmoser, idet larvens foretrukne fo-

derplanter er mose-bølle og tranebær. 

 

Foranderlig blåfugl er på den danske rødliste som ”næsten truet”, og den 

har en spredt forekomst her i landet. Den fandtes spredt og fåtalligt i Ege-

dalsmosen. Arten findes især på hedearealer, idet larvens foretrukne foder-

planter er hedelyng, kællingetand og visse.  

 

Moserandøje er på den danske rødliste som ”næsten truet”, og den er for-

holdsvis sjælden her i landet. Den var fåtalligt tilstede i Egedalsmosen. Arten 

lever i høj- og hedemoser, hvor dens foretrukne foderplante er tue-kæruld, 

der er udbredt i Egedalsmosen.  



Naturforholdene i Egedalsmosen i Silkeborg Kommune i 2014 samt 

et forslag til naturpleje  

49/79  

 

Skovblåfugl har en ualmindelig forekomst herhjemme, hvor den især findes på 

steder med tørstetræer, som er larvens foretrukne foderplante. I Egedalsmo-

sen fandtes den spredt og fåtalligt i mosen, især hvor der var tørst. 

 

Sortåret hvidvinge er ualmindelig i Jylland og mangler i størstedelen af den 

øvrige del af landet. Den fandtes fåtalligt i Egedalsmosen, især i den østlige 

del af mosen, hvor der vokser forskellige arter af buske og løvtræer. 

 

Skovrandøje er ualmindelig i Jylland, og larven lever af forskellige græsarter i 

skovområder. I Egedalsmosen fandtes den fåtalligt langs mosens randarealer, 

hvor der er skovarealer. 

    

Blåhale er ualmindelig på landsplan, og larvens foretrukne foderplanter er ege-

træer. Den var fåtalligt tilstede på de bakkede arealer med egeskov langs den 

sydlige del af Egedalsmosen. 

 

Grøn busksommerfugl er ualmindelig herhjemme, og den findes især på heder 

og i hedemoser, idet larvens foretrukne foderplanter er mose-bølle, tranebær 

og tørst. Den fandtes spredt i Egedalsmosen. 

 

Citronsommerfugl er ret almindelig i Danmark, hvor den især findes på steder 

med krat af tørstetræ, som fortrinsvis er larvens foderplante. Den var almin-

delig i Egedalsmosen, hvor der observeredes flere hundrede eksemplarer. 

 

Lyngmåler og stribet hedemåler er ret almindelige på landsplan, og var begge 

meget almindelige på hedearealerne i Egedalsmosen. Arternes foretrukne le-

vesteder er arealer med hedelyng. 

 

 

 
Skovblåfugl var fåtallig i Egedalsmosen og fandtes især i den østlige del af mosen. Arten 

er ualmindelig på landsplan. Foto: 29. april 2014. 
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Citronsommerfugl var hyppig i foråret 2014 i Egedalsmosen, idet larvens foretrukne fo-

derplante er tørstetræet, som er almindelig i det meste af mosen. Her ses en han, som 

suger nektar af en blomst af blåbær. Foto: 15. april 2014.  

 

 

  

Grøn busksommerfugl er den eneste grønne sommerfugl herhjemme, idet den er grøn 

på vingeundersiderne. Den var fåtallig i den østlige del af Egedalsmosen. På landsplan 

er den ualmindelig. Foto: 15. maj 2014.  
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Biller 

Der blev fundet en del arter af biller, som er mere eller mindre typiske for ste-

der med hede, hedemoser og nåleskov. Enkelte af disse arter, som er for-

holdsvis ualmindelige på landsplan, er nævnt i det følgende. 

 

Af gruppen løbebiller blev blandt andet fundet violetrandet løbebille, og af 

gruppen sandspringere observeredes grøn sandspringer. Af gruppen skarnbas-

ser registreredes blandt andet glat skarnbasse. De to sidstnævnte arter er 

begge varmeelskende, og findes typisk på sandede hedearealer. Desuden ob-

serveredes kobberguldbasse, som lægger sine æg i tilknytning til myretuer af 

rød skovmyre, hvor billens larver lever af tuemateriale, og myrerne beskytter 

larverne under deres udvikling (Gissel og Larsen, 2012). 

 

9.8 Øvrige smådyr 

 

Af øvrige smådyr blev der blandt andet registreret en del arter af edderkopper 

i Egedalsmosen, hvoraf en række af arterne er ualmindelige her i landet. Det 

gælder således smaragdedderkop, som er forholdsvis sjælden på landsplan. 

Arten findes især i hede- og tørvemoser, og i Egedalsmosen blev den ved un-

dersøgelsen observeret i den østlige del af mosen, herunder ved søen i den 

sydøstlige del, hvor den fandtes fåtalligt. 

 

 

       
Glat skarnbasse er en blåligt skinnende billeart, som er varmekrævende. Den findes 

især på sandet jord og herunder på sandede hedearealer. I Egedalsmosen fandtes den 

fåtalligt på randarealerne langs de tilgrænsende nåletræsskove. Arten er ualmindelig 

her i landet. Foto: 29. april 2014.  
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9.9 Oversigt over beskyttede og sjældne arter  

 

I tabel 10 er vist en oversigt over de registrerede plante- og dyrearter, som 

enten er internationalt beskyttet, på den danske rødliste, fredet her i landet el-

ler som er sjældne eller ualmindelige. Desuden er anført deres generelle sta-

tus herhjemme. De internationalt beskyttede arter omfatter bilag IV-arter un-

der EF-habitatdirektivet, dvs. strengt beskyttede plante- og dyrearter samt li-

ste 1-arter under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.  

 

Art 

Internatio-

nal beskyt-

telse 

Danske 

Rødliste 

Fredet 

i Danmark 

Status 

i Danmark 

Planter:     

Femradet ulvefod - - - Sjælden 

Liden soldug - - - Ret sjælden 

Rundbladet soldug - - - Ret sjælden 

Rosmarinlyng - - - Sjælden 

Hede-melbærris - - - Ret sjælden 

Lyng-vikke - - - Ret sjælden 

Klokke-ensian - - - Ret sjælden 

Benbræk - - - Ret sjælden 

Hoved-frytle - - - Ret sjælden 

Østlig tue-kogleaks - - - Sjælden 

Hvid næbfrø - - - Sjælden 

Loppe-star - - - Ret sjælden 

Dynd-star - - - Sjælden 

Ynglefugle:     

Natravn Liste 1 - - Sjælden 

Sortspætte Liste 1 - - Sjælden 

Grønspætte - - - Ret sjælden 

Rødrygget tornskade Liste 1 - - Ualmindelig 

Pattedyr:     

Damflagermus Bilag IV Sårbar  + Sjælden 

Vandflagermus Bilag IV - + Ualmindelig 

Sydflagermus Bilag IV - + Almindelig 

Hare - Sårbar - Ualmindelig 

Brud - - - Ualmindelig 

Skovmår - Næsten truet - Almindelig 

Padder:     

Spidssnudet frø Bilag IV - + Ualmindelig 

Krybdyr:     

Snog - - + Ualmindelig 

Hugorm - - + Ualmindelig 

Stålorm - - + Ualmindelig 

Vandinsekter:     

Hedevandkalv - - - Ualmindelig 

Rhantus suturellus - - - Ualmindelig 

Gyrinus minutus - - - Ualmindelig 

Phalacocrera replicata - - - Ualmindelig 

Måne-vandnymfe - Næsten truet - Sjælden 
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Art 

Internatio-

nal beskyt-

telse 

Danske 

Rødliste 

Fredet 

i Danmark 

Status 

i Danmark 

Stor kejserguldsmed - - - Ret sjælden 

Nordisk kærguldsmed - - - Ret sjælden 

Landinsekter:     

Moseperlesommerfugl - Moderat truet - Sjælden 

Bølleblåfugl - Næsten truet - Ret sjælden 

Foranderlig blåfugl - Næsten truet - Ret sjælden 

Moserandøje - Næsten truet - Ret sjælden 

Skovblåfugl - - - Ualmindelig 

Sortåret hvidvinge - - - Ualmindelig 

Skovrandøje - - - Ualmindelig 

Blåhale - - - Ualmindelig 

Grøn busksommerfugl - - - Ualmindelig 

Grøn sandspringer - - - Ualmindelig 

Glat skarnbasse - - - Ualmindelig 

Kobberguldbasse - - - Ualmindelig 

Øvrige smådyr:     

Smaragdedderkop - - - Ret sjælden 

 

Tabel 10. 

Registrerede plante- og dyrearter ved undersøgelsen af Egedalsmosen i 2014. Der er 

anført arter, som enten er bilag IV-arter på EF-habitatdirektivet eller liste 1-arter på EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet, på den danske rødliste, fredet, sjældne eller ualmindelige 

på landsplan. 

 

Ved undersøgelsen i Egedalsmosen i 2014 er der således i alt registreret 47 

plante- og dyrearter, som er ualmindelige eller sjældne på landsplan. Det om-

fatter 13 plantearter, 4 fuglearter, 6 pattedyrarter, 1 paddeart, 3 krybdyrarter, 

7 vandinsektarter, 12 landinsektarter og 1 art edderkop. Samlet set rummer 

Egedalsmosen således et artsrigt plante- og dyreliv, og dermed også en høj 

biodiversitet, som det er værdifuldt at bevare og pleje. 
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Klokke-ensian er sjælden på landsplan, da den kun vokser i næringsfattige moser. Ar-

ten findes fåtalligt i Egedalsmosen. Foto: 27. august 2014.  

 

 

 
Rundbladet soldug er forholdsvis sjælden på landsplan, og den vokser i næringsfattige 

våde heder og tørvemoser. Arten findes en del steder i Egedalsmosen, især hvor der er 

bevoksninger af tørvemosser. Den er insektædende, idet den har kirtelhår med klæbri-

ge dråber på bladene, som fanger insekterne. Foto: 30. juni 2014. 
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10 Vandstands- og afvandingsforhold  

Vandstanden i Egedalsmosen er afhængig af en række forhold, som indgår i 

overflade- og grundvandshydrologien for området. Vandstanden i området er 

således en følge af underjordisk afstrømning af grundvand, vandafstrømning 

på jordoverfladen, nedbør samt fordampning, som kan være enten en direkte 

fordampning fra vandoverflader eller via planter og træer. Desuden er de ter-

rænmæssige forhold i området meget afgørende.  

 

Som følge af disse mange forhold er det meget vanskeligt, at lave en samlet 

vandhydraulisk beskrivelse af vandstands- og afstrømningsforholdene i Ege-

dalsmosen. Det er dog muligt via højdekurverne for området samt på bag-

grund af målingerne af vandstands- og afstrømningsforhold ved undersøgel-

sen, at få en forholdsvis god beskrivelse af de hydrologiske forhold. På figur 9 

er vist 1-meter højdekurverne i mosen og det omgivende bakkede terræn. 

 

 
 

Figur 9. 

Højdekurver med 1 meters intervaller i området med Egedalsmosen og det omgivende 

bakkede terræn med Gjern Bakker. Desuden er vist de to grøfter, som afvander mosen 

mod vest til Gudenå. Luftfotoet er fra 2014. 

 

Det ses, at Egedalsmosen i øst er omgivet af høje bakker, og at der er stejle 

bakkeskrænter ned mod moseområdet. Egedalsmosen har selv et ret stort fald 

i retningen fra øst mod vest, idet der er et fald fra 55 m til 25 m over en 

strækning på knap 1 km, svarende til 3%. Faldet er størst i den østlige del af 

mosen, mens det gradvis bliver mindre i den vestlige del. Grundvandsstrøm-

men og afvandingen af Egedalsmosen sker således mod vest til Gudenå.  
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På figur 10 er vist højdekurverne med 0,25-meters intervaller for området 

med Egedalsmosen. 

 

 
 

Figur 10. 

Højdekurver med 0,25 meters intervaller i området med Egedalsmosen. Desuden er vist 

de to grøfter, som afvander mosen mod vest til Gudenå. Luftfotoet er fra 2014. 

 

Det fremgår af figur 9 og 10, at der er et ret stort og jævnt fald i øst-

vestgående retning i Egedalsmosen, som er skabt af afsmeltningen mod vest 

under den sidste istid. Herved blev især skabt to dalstrøg, som til dels er ad-

skilt af højere hedearealer i den midterste del af mosen, jf. figur 8. I selve 

mosearealerne er faldet så højt som 3-4% i de østlige dele af mosen, hvoref-

ter det gradvist falder ned til ½-1% i den vestlige del.  

 

Da grundvandsspejlet generelt ligger ret tæt på jordoverfladen på alle mose-

arealerne, har grundvandet også et tilsvarende relativt stærkt fald gennem 

mosen fra øst mod vest. Det samme er tilfældet med overfladeafstrømningen. 

I øvrigt ses det på figur 10, at de to små afvandingsgrøfter, grøft 1 og 2, tidli-

gere har løbet fra den østlige del af de to våde dalstrøg. Vandafstrømningen 

har for mange år siden nedbrudt tørvejorden, så grøfterne er blevet udjævnet 

og groet til med planter, så de er mere eller mindre udvisket i moseterrænet.        

 

Undersøgelsen af vandstanden i de to våde dalstrøg viste, at der fra slutningen 

af marts til juli-august generelt kun var et beskedent fald i vandstanden på 5-

10 cm. For flere af de små tørvegrave og de vådeste mosearealer var der næ-

sten ingen ændringer i vandstanden fra foråret til sommeren. Der var således 
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en forholdsvis lille ændring i størstedelen af mosearealerne vådhed, og det var 

kun relativt få og små mosearealer, som var helt tørre om sommeren.  

 

Nedbøren og overfladeafstrømningen samt den høje grundvandstand var såle-

des i stand til generelt at holde mosearealerne ret våde. Det til trods for, at 

sommeren 2014 var meget varm og solrig, så der formentlig var en stor for-

dampning af vand fra både vandfladerne og de mange træer i mosen. Desu-

den afvandes Egedalsmosen af de to grøfter i vestenden. 

 

I tabel 11 er anført vandføringen i de to grøfter, grøft 1 og grøft 2, som afvan-

der Egedalsmosen. Vandføringen er målt 15 gange i løbet af perioden marts-

november 2014. De nævnte forhold er også vist på figur 11, hvor der desuden 

er vist den månedlige nedbør i perioden januar-november 2014 for den nær-

meste nedbørsstation under Danmarks Meteorologiske Institut.   

 

 Vandføring (liter/sekund) 

Dato 31/3 15/4 18/4 29/4 15/5 29/5 15/6 30/6 22/7 2/8 27/8 22/9 16/10 11/11 25/11 

Grøft 1 2,3 2,0 1,9 1,4 1,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0 0,3 0,4 0,8 0,7 2,4 

Grøft 2 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 1,3 

 

Tabel 11. 

Vandføringen i perioden marts-november 2014 i grøft 1 og grøft 2, som begge afvander 

Egedalsmosen. Vandføringen er målt 15 gange i løbet af perioden.  

 

Grøft 1 havde en vandføring den 31. marts på 2,3 l/s, hvorefter der var et fald 

i vandføringen i løbet af foråret og første halvdel af sommeren, så vandførin-

gen kun var 0,2 l/s den 22. juli. I begyndelsen af august var grøften udtørret, 

og der kom først vand i grøften igen i slutningen af måneden, idet vandførin-

gen var 0,3 l/s den 27. august. Herefter steg vandføringen igen i løbet af ef-

teråret og den 25. november var den 2,4 l/s.  

 

I Grøft 2 var der en vandføring den 31. marts på 1,2 l/s, hvorefter der var et 

fald i løbet af foråret til 0,1 l/s den 29. maj. Grøften var herefter udtørret hele 

sommeren, og der kom først vand i grøften igen først på efteråret, hvor vand-

føringen var 0,2 l/s den 22. september. Herefter steg vandføringen, og den 

var 1,3 l/s den 25. november. 

 

De højeste vandføringer for de to grøfter tilsammen var således i foråret og ef-

teråret med henholdsvis 3,5 l/s den 31. marts og 3,7 l/s den 25. november. 

Dette svarer til en afstrømning på ca. 300 m3/døgn og ca. 10.000 m3/måned. 

De laveste vandføringer var om sommeren, hvor grøfternes samlede største 

vandføring ikke var højere end 0,4 l/s i juni, svarende til en afstrømning på ca. 

35 m3/døgn og ca. 1000 m3/måned. I juli-august var den højeste vandføring 

0,2 l/s, svarende til en afstrømning på ca. 17 m3/døgn og ca. 500 m3/måned. 

 

Egedalsmosen har et areal på ca. 33 hektar, svarende til ca. 330.000 m2. Den 

største vandføring medfører således et beregnet fald i vandstanden i mosen på 

ca. 3 cm i løbet af en måned, mens vandføringen i juni og juli-august kun 

medførte et beregnet fald i vandstanden på ca. 0,3 cm og ca. 0,2 cm. I 2014 

var nedbøren forholdsvis normal alle måneder, jævnfør figur 11, og det ser ud 

til, at de to grøfters afvanding er stort set uden betydning for vandstanden i 

mosen om sommeren, og kun af en vis betydning i den øvrige del af året.   
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Figur 11. 

Vandføringen i perioden marts-november 2014 i grøft 1 og grøft 2, som begge afvander 

Egedalsmosen. Vandføringen er målt 15 gange i løbet af perioden. Beliggenheden af 

grøfterne fremgår af figur 3 og 4. Desuden er vist den månedlige nedbør fra perioden 

januar-november 2014. Nedbørsdata er fra Danmarks Meteorologiske Institut. 
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Det ser således ud til, at der er en forholdsvis naturlig hydrologi i Egedalsmo-

sen trods afvanding af mosen via de to små grøfter. Dette bekræftes af, mose-

pors og blåtop er stærkt dominerende på størstedelen af mosearealerne, idet 

en hyppig forekomst af disse to arter er tegn på en høj grundvandstand. Des-

uden er benbræk meget almindelig på store dele af mosearealerne, idet den 

også kræver våde arealer med en høj vandstand af grundvand. Desuden er 

klokkelyng almindelig på en stor del af mosearealerne og stedvis meget al-

mindelig på de våde hedearealer. Den stedvise forekomst af arealer med 

hængesæk af tørvemosser er også et udtryk for en ret høj grundvandstand. 

 

En hævning af vandløbsbunden i de to afvandingsgrøfter vil kun have en lille 

effekt på vandstandsforholdene i Egedalsmosen. F.eks. vil etablering af en hø-

jere bundkote eller en jordvold på ½ m i grøfterne ved afløbet fra mosen kun 

medføre en begrænset hævning af vandstanden i mosen over en strækning på 

op til kun 30-40 m som følge af mosens hældning. Ved grøft 1 er de sidste 

100 m i forvejen meget våd, og der vil være en ringe effekt af opstuvningen. 

Grøft 2 er først rigtig vandførende de sidste 50 før landevejen, og her vil op-

stuvning af vandet også kun have en effekt på et relativt lille areal.         

 

En tilkastning af de to grøfter med jord vil heller ikke være hensigtsmæssig, 

idet der er plantagedrift omkring begge grøfter. Desuden vil det medføre peri-

odevise oversvømmelser af landevejen vest for Egedalsmosen. Sydøst for are-

alet med fyrretræsplantagen findes en gammel og langstrakt grøft. Det er hel-

ler ikke nødvendigt at tilkaste den med jord, idet den ikke var vandførende på 

noget tidspunkt, hverken om foråret eller efteråret. Nedbøren siver således ret 

hurtigt ned gennem tørve- og sandbunden i grøften. 

 

Såfremt vandstanden effektivt skal hæves i Egedalsmosen, vil det som følge af 

mosearealernes store hældning være nødvendigt, at etablere et stort antal 

nord-sydgående jordvolde af en vis højde. Dette vil være meget uhensigts-

mæssigt, idet mosen er en meget skrøbelig naturtype, der ikke tåler maskin-

kørsel. Desuden vil etablering af et stort antal jordvolde ødelægge den nuvæ-

rende og typiske terrænstruktur af mose- og hedearealerne. Dette kan blandt 

andet illustreres med, at søen i den sydøstlige del af Egedalsmosen er om-

kranset af en 1-1½ meter høj jordvold for at holde på søvandet. 

 

Den mest hensigtsmæssige måde at begrænse sænkningen af vandstanden i 

Egedalsmosen er derfor at fjerne de mange træer på hede- og mosearealerne, 

især birke- og fyrretræer. Træernes suger vand op af mosejorden i forbindelse 

med deres vækst, og der sker en stor fordampning fra deres blade om som-

meren. Det gælder især birketræer, hvoraf der findes en del på mosearealer-

ne. Fældningen skal ske manualt af hensyn til de sarte jordlag, og træerne 

skal fjernes fra mosen, så de ikke giver anledning til en tilførsel af nærings-

stoffer til den næringsfattige mose i forbindelse med deres nedbrydning.   
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Egedalsmosen har et ret stort og jævnt fald gennem hele mosen fra øst mod vest. Da 

grundvandsspejlet generelt ligger ret tæt på jordoverfladen, har grundvandstrømmen et 

tilsvarende fald gennem terrænet. Den høje grundvandstand og relativt naturlige hydro-

logi bevirker, at mosearealerne er ret våde og uden særlig meget tilgroning på en stor 

del af arealerne. Her er det den nordlige smeltevandsdal. Foto: 15. april 2014.       

 

 

 
Det sydlige dalstrøg i Egedalsmosen har også et ret stort og jævnt fald gennem hele 

mosen. Grundvandsstrømmen er relativ tæt på jordoverfladen, og store arealer er så 

fugtige, at der kun er en begrænset tilgroning med træer. Der er således en ret god hy-

drologi og vådhed af hedemosearealerne, hvilket er betingelserne for de store bevoks-

ninger af mose-pors. Foto: 15. april 2014.     
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Grøft 1 afvander den nordlige del af Egedalsmosen ved en lille grøft i en nåletræsplan-

tage. Vandføringen faldt fra ca. 2 l/s om foråret til kun ca. 0,2-0,4 l/s i juni og juli, 

hvorefter grøften var tør i det meste af august, inden der igen kom lidt vand i grøften i 

september. Herefter var vandføringen 0,7-0,8 l/s i oktober og indtil midten af novem-

ber, hvorefter den steg til ca. 2 l/s i slutningen af november. Foto: 15. maj 2014.   

 

 

 
Grøft 2 afvander den sydlige del af Egedalsmosen, der ses i baggrunden, gennem en lil-

le grøft. Vandføringen faldt fra ca. 1 l/s til 0,1 l/s i løbet af foråret, hvorefter grøften var 

udtørret hele sommeren, og der kom først vand i grøften igen midt i september. Heref-

ter steg vandføringen til ca. 1 l/s i slutningen af november. Foto: 15. april 2014.   
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11 Tilgroning med træer og buske 

På figur 12-15 er vist luftfotos af Egedalsmosen fra årene 2008, 2010, 2012 

og 2014. Det fremgår heraf, at der har været en stigende tilgroning med især 

birke- og fyrretræer i området i løbet af perioden på 6 år. Det gælder både for 

arealerne med hede og hedemose (våd hede). For nogle af områderne i Ege-

dalsmosen har der især været en betydelig tilgroning fra 2010 til 2014.  

 

Det gælder således for den nordligste del af Egedalsmosen, hvor der både i 

2008 og 2010 var en del åbne hedearealer, mens der i 2012 og 2014 var 

mange bevoksninger med birke- og fyrretræer på disse arealer. Det samme 

ses på hedearealerne i den midterste del af Egedalsmosen både vest og øst for 

fyrretræsplantagen. I 2008 og 2010 var der stadig en del åbne hedeflader, 

mens disse arealer i 2012 og 2014 var groet til med især fyrretræer. 

 

I den nordøstlige del af Egedalsmosen var der endnu i 2008 og 2010 enkelte 

åbne hedearealer, men i 2012 og 2014 var disse også groet til med især fyrre-

træer. For arealet med skovbevokset tørvemose, jævnfør figur 8, har der også 

været en betydelig tilgroning med nåletræer, især af rødgran i perioden 2008-

2014. I samme periode har der også været en tilgroning med især nåletræer i 

den sydøstlige del af Egedalsmosen. 

 

Det ses desuden, at nord og nordøst for fyrretræsplantagen midt i Egedalsmo-

sen var der i 2012 en del bevoksninger med birketræer på mosearealerne og 

fyrretræer på hedearealerne. Enkelte steder havde det karakter af mindre bir-

kekrat på mosearealerne. I 2013 og 2014 er disse arealer blevet ryddet for 

birke- og fyrretræer af foreningen ”Gjerns Natur”, og på luftfotoet fra 2014 ses 

disse mose- og hedearealer uden træer. 

 

Størstedelen af Egedalsmosen består af to våde dalstrøg med våde mosearea-

ler, som til dels er adskilt af hedearealer i den midterste del af området, jævn-

før figur 8. Det fremgår af de fire luftfotos, at på den sydligste af de to våde 

mose- og dalstrøg har der næsten ingen tilgroning været med træer i løbet af 

perioden 2008-2014. Dette må skyldes, at arealerne er for våde til, at birke- 

og fyrretræerne kan gro her bortset fra på enkelte højereliggende hedearealer. 

Dette dalstrøg er da også domineret af mose-pors, blåtop og arter af tørve-

mos, som tåler en høj grundvandstand hele året.             

 

På det nordligste våde mose- og dalstrøg har der været en del tilgroning med 

træer, især birketræer, i perioden 2008-2014 i den midterste og østligste del, 

mens der næsten ingen tilgroning har været på den vestligste del. Sidstnævn-

te del er da også meget våd hele året som følge af en høj grundvandstand, og 

her er dominerende og udbredte bevoksninger af benbræk og blåtop, som 

begge trives på våd tørvejord. På den midterste og østlige del er det kun om-

rådevis, at mosearealerne er våde hele året og uden birke- og fyrretræer. 

Træerne tåler således ikke at have deres rødder permanent i vand hele året.  

 

I øvrigt findes der i den østlige del bevoksninger af øret pil og grå-pil, men kun 

enkelte steder findes egentlige pilekrat. I den øvrige del af Egedalsmosen er 

der også kun spredte piletræer bortset fra en del bevoksninger af den lave 

busk, krybende pil. Desuden findes der spredt i området ene, tørst og almin-

delig røn, som alle er hjemmehørende træarter for området.   
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Figur 12. 

Luftfoto af Egedalsmosen fra 2008. 

 

 
Figur 13. 

Luftfoto af Egedalsmosen fra 2010. 
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Figur 14. 

Luftfoto af Egedalsmosen fra 2012. 

 

 
Figur 15. 

Luftfoto af Egedalsmosen fra 2014. 
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Mange af hedearealerne i Egedalsmosen er stærkt groet til med især fyrretræer og i 

mindre grad af birketræer. Her er det i den nordligste del, hvor der er tætte bevoksnin-

ger af fyrretræer. Det bevirker blandt andet, at der kun er en beskeden forekomst af 

hedens karakteristiske dværgbuske, hedelyng og revling. Foto: 15. april 2014. 

 

 

 
Hedearealer i den vestlige del af Egedalsmosen, hvor der er en begyndende tilgroning 

med fyrre- og birketræer. Tilgroningen er endnu ikke så tæt, at hedens to dominerende 

dværgbuske, hedelyng og revling, er blevet udkonkurreret. Begge arter har stadig store 

sammenhængende bevoksninger, især hedelyng. Foto: 27. august 2014. 
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De mindst våde hedemosearealer i Egedalsmosen er under tilgroning med en del dun-

birk og i mindre grad med skov-fyr. Om sommeren har træerne et stort vandforbrug, 

især birketræerne, som følge af deres vækst og fordampningen fra bladene. Dette er 

med til at gøre tørvejorden mere tør. Foto: 15. maj 2014. 

 

 

 
På de våde hedemosearealer sker tilgroningen med træer næsten udelukkende med 

dun-birk og kun i meget begrænset omfang med fyrretræer. Det er kun få steder, at 

der findes birkekrat på den våde hedemose. Foto: 31. marts 2014.  
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12 Målsætninger for og pleje af området 

Natura 2000-områdets målsætninger og indsatsprogram  

I Natura 2000-planen for Gudenå og Gjern Bakker er der fastlagt overordnede 

og konkrete målsætninger for de udpegede naturtyper og arter i området (Na-

turstyrelsen, 2011). Miljømålsloven fastsætter som overordnet mål, at disse 

naturtyper og arter skal have en ”gunstig bevaringsstatus”, hvilket efter Habi-

tatdirektivet har følgende definition: 

 

En naturtypes bevaringsstatus er gunstig, når: 

 

 Arealet med naturtypen i det naturlige udbredelsesområde er stabilt el-

ler øges. 

 

 Den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for 

naturtypens opretholdelse, er til stede og vil være det fremover. 

 

 Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for naturtypen, er 

gunstig.  

  

En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når: 

 

 Bestandsudviklingen viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv. 

 

 Artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller vil 

blive mindsket. 

 

 Der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested 

til på lang sigt at bevare artens bestande. 

 

I Natura 2000-planen for Gudenå og Gjern Bakker er der også fastlagt et ind-

satsprogram i form af generelle og konkrete retningslinjer for de udpegne na-

turtyper og arter for perioden 2010-2015. Indsatsprogrammet er udmøntet i 

en handleplan, hvor der er foretaget en prioritering af indsatsen, angivelse af 

mål og forventet effekt af aktiviteterne samt de forventede metoder og tiltag, 

som skal tages i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde en gunstig 

bevaringsstatus (Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen, 2012). 

 

I Egedalsmosen er det Silkeborg Kommune, som er ansvarlig for handleplanen 

for denne del af Natura 2000-området. I relation til indsatsprogrammet omfat-

ter det følgende med hensyn til naturtyper: 

 

 Der sikres den mest hensigtsmæssige hydrologi i naturtyperne våd he-

de og hængesæk. 

 

 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig drift og 

pleje. 

 

 Invasive arter som selvsået bjergfyr bekæmpes inden for naturtyperne 

og spredning forebygges så vidt muligt ved hjælp af bedst kendte me-

tode. 
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 Forekomsten af våd og tør hede søges udvidet og sammenkædet, hvor 

de naturgivne forhold gør det muligt. Arealudvidelserne foretages om 

muligt således, at eksisterende arealer med naturtyperne sammenbin-

des.  

 

I relation til indsatsprogrammet omfatter det i Egedalsmosen følgende med 

hensyn til arter: 

 

 Der sikres velegnede levesteder for damflagermus. 

 

 Der sikres levesteder med individuel hensynstagen til den enkelte arts 

sårbarhed og over for forstyrrelser for damflagermus.     

 

Det skal bemærkes, at bilag IV-arten damflagermus ved undersøgelsen i 2014 

kun observeredes enkelte gange jagende i Egedalsmosen, og arten har for-

mentlig ikke raste- og ynglesteder i moseområdet. Ved undersøgelsen blev der 

yderligere registreret enkelte jagende individer af vandflagermus og sydfla-

germus, som begge også er også bilag IV-arter. Disse har sandsynligvis heller 

ikke raste- og ynglesteder i Egedalsmosen.  

 

I første planperiode fra 2010-2015 er den prioriterede indsats for Silkeborg 

Kommune, at indsatsen skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget. Dette betyder, at der skal ske en sikring af eksisteren-

de naturarealer og arter, sikring af de små naturarealer, sikring af naturtyper 

og levesteder som ikke er beskyttede samt foretages en indsats for truede na-

turtyper og arter (Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen, 2012).   

 

Plejemuligheder i området 

Som det fremgår af afsnit 10 om vandstands- og afvandingsforhold har de to 

flade afstrømningsområder med våde hedemosearealer (våd hede) i Egedals-

mosen en hydrologi, som ikke er helt naturlig som følge af, at mosen afvandes 

via to grøfter. Da der er en ret høj grundvandstand i mosearealerne hele året, 

og afvandingsgrøfterne er næsten uden betydning i sommermånederne, er der 

imidlertid en hensigtsmæssig eller næsten naturlig hydrologi, som sikrer na-

turtypens opretholdelse i øjeblikket og på længere sigt. Dette understøttes af, 

at mange naturtypens karakteristiske arter er meget almindelige, hvilket bl.a. 

gælder mose-pors, benbræk, klokkelyng og arter af tørvemosser. 

 

Det er meget vanskeligt, at etablere en fuldstændig naturlig hydrologi i Ege-

dalsmosen, da den har et ret stærkt fald fra øst mod vest og dermed også en 

højtliggende og stærkt faldende grundvandsstrøm i denne retning. Etablering 

af en højereliggende afløbstærskel eller vold i de to grøfter vil således kun give 

en lille og lokal vandstandsstigning, som er uden betydning for hedemosen 

som helhed. Såfremt vandstanden skal hæves i størstedelen af mosen, vil det 

kræve etablering af mange jordvolde, som vil ødelægge mosens nuværende 

flade og karakteristiske landskab, som er skabt på baggrund af de ret flade 

smeltevandsdale, som går gennem området i øst-vestlig retning.  

 

Desuden er tørvejorden i området meget skrøbelig og kan ikke tåle tunge ma-

skiner, uden at jordstrukturen og vegetationen ødelægges. Det vil heller ikke 

give ret meget positiv hydrologisk effekt at tilkaste nogle eksisterende grøfter, 

som ligger omkring fyrretræsplantagen i den centrale del af Egedalsmosen, 
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idet de har været uden vand fra foråret til efteråret 2014. Det samme gælder 

for den øverste del af grøft 1. Af hensyn til udjævning af hede og moseland-

skabet kan der eventuelt ske en skånsom og manuel udjævning af disse grøf-

ter. Desuden findes der lige nordvest for fyrretræsplantagen en lille grøft, som 

periodevis er vandfyldt, men er uden større betydning for afvandingen. Den er 

under tilgroning med planter, og vil gradvis udviskes efterhånden, som den 

skrider sammen. Det samme gælder for enkelte andre små og korte grøfter, 

som ligger andre steder i mosen. 

 

Store dele af Egedalsmosen er præget af tilgroning med birke- og fyrretræer. 

Disse træer er med til at sænke vandstanden i området, idet de har et højt 

vandforbrug som følge af deres vækst og fordampning fra deres blade. Især 

birketræerne, som er ret almindelige på en del af mosearealerne, har et højt 

vandforbrug og er med til at sænke vandstanden. De fleste hedearealer i Ege-

dalsmosen er under tilgroning med fyrre- og birketræer, hvilket er en naturlig 

vegetationsudvikling, såfremt der ikke sker en pleje af hederne. For at skabe 

lysåbne hede- og hedemosearealer samt passende våde mosearealer, hvor der 

kan vokse disse naturtypers typiske plantearter, er det nødvendigt at fjerne 

birke- og fyrretræerne. I modsat fald vil mange af hedens og hedemosens små 

og lyskrævende planter gradvis blive skygget væk, og nogle af de fugtig-

bundskrævende plantearter vil forsvinde. 

 

Rydningen af uønskede træer i Egedalsmosen bør udelukkende ske manuelt, 

idet tunge maskiner, som tidligere nævnt, vil ødelægge den skrøbelige tørve-

jord og vegetationen. Da tørvejorden på hede- og mosearealerne er nærings-

fattig er det også vigtigt, at de fældede træer fjernes fra området, idet de el-

lers vil give anledning til en næringstofberigelse af mosen i forbindelse med 

deres nedbrydning. Enkelte af de ældste træer af birk og skov-fyr kan efterla-

des, da de både som levende og som dødt ved er levesteder for en lang række 

dyrearter, bl.a. insekter. Desuden er disse træer med til at fremhæve et typisk 

hede- og hedemoselandskab. I forbindelse med rydningen af træer fra områ-

det er det også af betydning, at en del af hedens naturligt hjemmehørende 

træarter som ene, tørst og almindelig røn ikke fældes.        

 

Det vil også være en natur- og landskabsmæssig fordel, hvis fyrretræsplanta-

gen i den centrale del af Egedalsmosen fjernes. Dette vil være med til at skabe 

en større sammenhæng i hedelandskabet og mere lysåbent natur. Herved bli-

ver det også muligt af få et bedre indtryk af de to flade smeltevandsdale i 

landskabet. I den forbindelse kan det overvejes, at fælde træerne på den 

smalle, lave og langstrakte bakke, som skyder sig ind i den østlige del af Ege-

dalsmosen. Herved skabes sammenhængende og åbne hedearealer i den østli-

ge del af Egedalsmosen i forbindelse med at uønsket trævækst fjernes herfra. 

Det gælder bl.a. bevoksninger med lærketræer i den nordøstlige del af områ-

det og grantræer i den sydøstligste del.  

 

Ved undersøgelsen i 2014 i Egedalsmosen fandtes spidssnudet frø ynglende i 

søen i den sydøstlige del og enkelte af de vandfyldte tørvegrave med den sær-

lige striata-form af arten, som kan yngle i surt vand. For at forbedre ynglemu-

lighederne vil det være hensigtsmæssigt, at etablere et lavvandet vandområde 

i den allernordligste del af området, hvor det er muligt at køre med maskiner 

uden at ødelægge heden. Et sådant vandområde vil også komme det øvrige 

dyreliv til gode, herunder pattedyr og vandinsekter.        
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Ved rydningen af træer i Egedalsmosen kan enkelte af de gamle træer efterlades, da de 

både som levende og dødt ved er levested for mange dyrearter, bl.a. en del arter af 

insekter. Desuden er disse træer med til at fremhæve landskabets karakter. På det 

viste hedeareal på billedet bør alle fyrretræer således fjernes, mens birketræet bør blive 

stående. Foto: 31. marts 2014. 

 

 

 
I den nordlige del af Egedalsmosen er der blevet ryddet birketræer i 2013, hvilket har 

skabt åbne mosearealer. Der er efterladt enkelte gamle birketræer. I baggrunden ses 

fyrretræsplantagen i den midterste del af mosen, og fjernelsen af disse fyrretræer vil 

skabe et mere åbent og sammenhængende moselandskab. Foto: 27. august 2014.  
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I Egedalsmosen findes gamle afvandingsgrøfter, som blev etableret i forbindelse med 

tørvegravningen i mosen. Gravningen ophørte i 1950’erne, og efterfølgende er grøfterne 

gradvis skredet sammen og er groet til med vegetation, så de er næsten udvisket i mo-

selandskabet. Her er det en grøft i den sydlige del af mosen. Foto: 15. april 2014. 

 

 

 
I den midterste del af Egedalsmosen findes en gammel afvandingsgrøft, som nu delvis 

er skredet sammen og ved at gro til med planter. Grøften var uden vand i hele under-

søgelsesperioden og uden betydning for afvandingen af mosen. Foto: 27. august 2014. 
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13 Forslag til plejeplan for området 

Som det fremgår af det foregående afsnit er det vanskeligt at etablere en fuld-

stændig naturlig hydrologi i Egedalsmosen ved at ændre på de fysiske forhold i 

området som følge af, at grundvandsstrømmen i de jordnære lag har et stærkt 

fald gennem hele mosen. Blandt andet vil en hævning af bunden i de to grøf-

ter, som afvander mosen, eller tilkastning af de små eksisterende grøfter ikke 

have nogen større effekt. Desuden er mose- og hedetørven alt for skrøbelig til, 

at der kan bruges maskiner i området. Der er i øjeblikket en hensigtsmæssig 

hydrologi, som sikrer at ret store arealer er hedemose og våd hede. 

 

De mindst våde dele af Egedalsmosen er under tilgroning med træer, især bir-

ke- og fyrretræer, som på længer sigt er en trussel mod vådheden og den lave 

og karakteristiske vegetation, som ikke tåler skygge eller for tørt jord. Denne 

naturmæssigt uønskede tilvækst med træer er med til at gøre området mere 

tørt, idet deres vækst og fordampning fra bladene sænker vandstanden i mo-

sen. En pleje af Egedalsmosen bør derfor koncentreres om at rydde mosen for 

uønsket trævækst, da det både forbedrer hydrologien og levevilkårene for 

mange af de karakteristiske arter for naturtyperne i området. 

 

En plejeplan for Egedalsmosen bør således især være fokuseret på trærydning 

og blandt andet indeholde følgende plejeforanstaltninger: 

 

 Træbevoksningerne af birk, fyr, gran og pil fjernes fra både hede- og 

hedemosearealerne, så de bliver lysåbne igen. 

 

 Træfældningen og oprykningen af små træer sker manuelt, da den 

skrøbelige tørvejord og vegetation ikke tåler maskiner. 

 

 Alle fældede træer fjernes fra området, idet den næringsfattige tørve-

jord ellers bliver mere næringsrig ved træernes nedbrydning.  

 

 Enkelte gamle birke- og fyrretræer fældes ikke, da de giver landska-

bet karakter, og senere som dødt ved er levested for mange dyr. 

 

 Hedens naturlige og hjemmehørende træarter som ene, tørst og al-

mindelig røn efterlades med enkelte træer. 

 

 Alle invasive og selvsåede træarter som bjerg-fyr og glansbladet hæg 

fjernes fra området. 

 

 I området med skovbevokset tørvemose i den nordøstlige del af mo-

sen fjernes alle træer undtagen birketræerne. 

 

 Fyrretræsplantagen i den centrale del fjernes, så hedelandskabet får 

en bedre sammenhæng og mosearealerne bliver mere synlige. 

 

 Træerne fjernes på den smalle og lave bakke i den østlige del af om-

rådet, så der skabes sammenhængende hedearealer. 

 

 På de tilgrænsende bakkeskrænter langs den sydøstlige del af områ-

det fjernes alle nåletræer, så der kan etablere sig hede og egekrat. 
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 Der etableres et vandområde i den nordligste del af området, hvilket 

bl.a. vil give spidssnudet frø et nyt ynglested. 

 

 Enkelte grøfter i de centrale dele af området udjævnes manuelt, så 

der skabes en mere naturlig landskabsmæssig sammenhæng. 

 

 Med års mellemrum foretages en afbrænding af vegetationen på de 

forskellige hedearealer for bl.a. at sikre foryngelsen af hedelyng.   

 

Den nuværende hydrologi i Egedalsmosen er i øjeblikket af en sådan karakter, 

at de våde EU-naturtyper ”våd hede”, ”hængesæk” og ”skovbevokset tørve-

mose” samt deres særlige plantearter ikke har en væsentlig tilbagegang eller 

er truet i øjeblikket. Det gælder også for de to EU-naturtyper ”søbred med 

småurter” og ”brunvandet sø”. Der synes således at være en hensigtsmæssig 

hydrologi i Egedalsmosen, og rydningen af uønskede træer fra de våde mose-

arealer vil være med til at forbedre hydrologien. Alle hedearealerne i Egedals-

mosen er under tilgroning med træer, og EU-naturtypen ”hede” er derfor i til-

bagegang. For at stoppe denne tilbagegang og sikre disse hedearealer er det 

derfor nødvendigt, at der sker en kraftig rydning af disse træer.  

 

For at Silkeborg Kommune kan leve op til den prioriterede indsats for den før-

ste planperiode 2010-2015 er det derfor påkrævet, at der sker en rydning af 

hedearealerne. I 2013 og 2014 har foreningen ”Gjern Natur” gennemført ryd-

ning af træer på den våde og tørre hede nord og nordvest for fyrretræsplanta-

gen, men det er nødvendigt at inddrage større arealer i rydningen af træer i 

2015, hvis den planlagte indsats skal nås i perioden for de EU-naturtyper, som 

habitatområdet er udpeget for. For udpegningsarten ”damflagermus” er den 

ovennævnte trærydning uden væsentlig betydning i Egedalsmosen.          

 

I værksættes alle de ovenævnte plejeforslag for Egedalsmosen vil det for-

mentlig være muligt at leve op til målsætningerne og indsatsprogrammet for 

området i løbet af næste planperiode for habitatområdet fra 2016-2021. Det 

vil blandt andet sige, at der sikres en hensigtsmæssigt hydrologi, som er ret 

tæt på en naturlig hydrologi samt en hensigtsmæssig drift og pleje for de lys-

åbne terrestriske naturtyper. Desuden udvides arealerne med våd og tør hede, 

og der fås en større sammenhæng mellem disse to naturtyper. Endvidere fore-

tages en effektiv bekæmpelse af invasive træarter. Det kan således forventes, 

at naturtyperne på udpegningsgrundlaget vil få en gunstig bevaringsstatus i 

forhold til habitatdirektivets kriterier (Søgaard m.fl., 2005).     

 

Iværksættelse af de ovennævnte plejeforanstaltninger, herunder etablering af 

et vandområde, vil også være med til at forbedre yngleforholdene for spids-

snudet frø, som er en bilag IV-art og dermed en strengt beskyttet art under 

habitatdirektivet. Fjernelsen af nåletræer på tilgrænsende bakkeskrænter til 

Egedalsmosen vil ud over hedearealer også være med til at skabe egekrat, 

som er en mere naturlig naturtype for bakkerne end nåleplantage. Der har i 

øvrigt tidligere været græsning i Egedalsmosen, men græsningen blev opgivet 

på grund af formodede forgiftning og dødsfald blandt får og kreaturer (Natur-

styrelsen, 2011). Størstedelen af mosen forekommer i dag at have en for 

skrøbelig jordstruktur og være for våd til græsning.    
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I 2014 er der fældet birke- og fyrretræer på hede- og mosearealerne i den nordlige del 

af Egedalsmosen. Fældningen er sket manuelt, da tørvejorden er alt for blød og skrøbe-

lig til, at tunge maskiner kan køre i mosen. Da tørvejorden er næringsfattig er det vig-

tigt, at de fældede træer fjernes, så de ikke bevirker en øget tilførsel af næringsstoffer i 

forbindelse med deres nedbrydning. Foto: 27. august 2014.  

 

 

 
I forbindelse med rydningen af træer i Egedalsmosen bør der efterlades et passende an-

tal træer af de træarter, som naturligt vokser på heden og i hedemosen. Det gælder 

blandt andet ene, tørst og almindelig røn. Her er det en enebærbusk i den sydlige del af 

mosen. Foto: 15. april 2014.  
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Enkelte af de gamle skov-fyr bør ikke fældes i forbindelse med rydningen af træer i 

Egedalsmosen, da de er levested for en del dyrearter og indgår som et væsentligt land-

skabselement i det åbne mose- og hedelandskab. Foto: 31. marts 2014. 

 

 

 
Langs den nordlige del af Egedalsmosen findes en hedeskrænt, hvor der vokser mange 

birketræer. Disse træer bør ikke fældes, da de er leve- og ynglested for bl.a. mange 

fuglearter. Desuden udgør træbevoksningerne en naturlig overgang mellem mosen og 

nåletræsplantagerne i Gjern Bakker. Foto: 31. marts 2014. 
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14 Konklusion  

Egedalsmosen er et mose- og hedeareal neden for Gjern Bakker, og det er en 

del af EF-habitatområde nr. 45, ”Gudenå og Gjern Bakker”. På baggrund af 

undersøgelsen i 2014 af natur- og vandstandsforholdene kan der blandt andet 

konkluderes følgende for Egedalsmosen:   

 

 Afgrænsningen af habitatområdet gennem Egedalsmosen er uhen-

sigtsmæssig, idet mere end en tredjedel af mosen ikke er med som en 

del af habitatområdet. Dette er naturmæssigt og administrativt uhel-

digt, idet mosen udgør et sammenhængende område med de samme 

værdifulde naturtyper inden for og uden for habitatområdet. 

 

 Næsten hele Egedalsmosen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

som naturtypen hede. Dette omfatter både tør og våd hede, hvoraf den 

sidstnævnte hovedsagelig udgøres af hedemose, som udgør størstede-

len af hele området. Desuden findes en enkelt sø, som er beskyttet af 

loven samt en række små vandfyldte tørvegrave. 

 

 Egedalsmosen er dannet som følge af afsmeltningen mod vest under 

sidste istid. Afsmeltningen har haft afgørende indflydelse på landskabet 

og naturforholdene i mosen. Hovedparten af området består således af 

to forholdsvis flade og lange dalstrøg med våde hedemosearealer, som 

er adskilt af højereliggende hedearealer i de midterste dele af området. 

 

 Der er et stort terrænmæssigt fald fra øst mod vest i Egedalsmosen, og 

grundvandstrømmen er derfor også fra øst mod vest til Gudenå. Da det 

har vist sig, at grundvandsspejlet ligger tæt på jordoverfladen i områ-

det, har grundvandet et tilsvarende stærkt fald mod vest. Mosens to 

dalstrøg afvandes via to små grøfter, der har afløb til Gudenå. 

 

 Undersøgelsen har vist, at størstedelen af Egedalsmosen består af våd 

hedemose (våd hede) med et betydeligt islæt af tørvemose, vældmose 

og hængesæk. Desuden findes der store arealer med tør og halvfugtig 

hede samt et areal med naturtypen skovbevokset tørvemose. Herud-

over findes centralt et areal med fyrretræsplantage. 

 

 Vegetationen på hedemosearealerne er domineret af vådbundsarterne 

mose-pors og blåtop samt til dels af benbræk, hvilket er et tegn på en 

høj grundvandstand hele året. Stedvis findes også en del bevoksninger 

af klokkelyng. På hedearealerne dominerer hedens typiske dværgbuske 

i form af især hedelyng og revling samt til dels af tyttebær. 

 

 Vegetationen rummer mange af hedemosens og hedens typiske arter, 

hvoraf en del er ualmindelige eller sjældne på landsplan. Det gælder 

bl.a. femradet ulvefod, liden soldug, rosmarinlyng, tranebær, hede-

melbærris, klokke-ensian, benbræk, hvid næbfrø, loppe-star og dynd-

star. Desuden findes en hel del arter af tørvemosser. 

 

 Af særlige ynglefugle blev registreret sortspætte, grønspætte, natravn 

og rødrygget tornskade, hvoraf de tre førstnævnte er sjældne her i 

landet. Med hensyn til pattedyr blev bl.a. registreret den sjældne og 
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rødlistede skovmår samt enkelte jagende individer af bilag IV-arterne 

damflagermus, vandflagermus og sydflagermus.  

 

 Padderne var kun repræsenteret med en enkelt ynglende art, bilag IV-

arten spidssnudet frø, der som den eneste paddeart herhjemme kan 

yngle i meget surt vand. Arten var fåtalligt ynglende i området. Af 

krybdyr blev der registreret en del individer af snog samt enkelte indi-

vider af hugorm og stålorm, som begge kun var fåtallige i området.  

 

 Af ualmindelige vandinsekter blev bl.a. fundet tre arter af vandbiller 

samt en del arter af guldsmede og vandnymfer, hvoraf en enkelt art er 

rødlistet. Af landinsekter blev der registreret mange arter af sommer-

fugle, hvoraf fire arter er sjældne og rødlistede. Af øvrige smådyr blev 

observeret den ret sjældne smaragdedderkop.   

 

 Undersøgelsen af vandstandsforholdene i Egedalsmosen viste, at der 

om foråret, sommeren og efteråret var en ret høj grundvandstand i 

størstedelen af mosearealerne, når der tages højde for en naturlig stor 

fordampning om sommeren. Dette bekræftes også af den dominerende 

forekomst af vådbundsarterne mose-pors, benbræk og blåtop. 

 

 De to afvandingsgrøfter var næsten tørre hele sommeren og således 

uden afgørende indflydelse på afvandingen af Egedalsmosen i planter-

nes hovedvækstperiode. Der synes derfor at være en forholdsvis natur-

lig hydrologi i mosearealerne, hvilket understøttes af, at de to våde 

dalstrøg har en forholdsvis ringe tilgroning med buske og træer.  

 

 Den største tilgroning med birke- og fyrretræer er således sket på de 

halvfugtige og tørre hedearealer i Egedalsmosen, mens tilgroningen ik-

ke har været nær så stor på mosearealerne og ret beskeden på de helt 

våde mosearealer. Tilgroningen med træer er med til at gøre Egedals-

mosen mere tør som følge af, at træernes har et stort vandforbrug. 

 

 For habitatområdet er det overordnede mål, at de udpegede naturtyper 

og arter skal have en ”gunstig bevaringsstatus”, og der er fastlagt et 

indsatsprogram for perioden 2010-2015. I Egedalsmosen er der særlig 

fokus på naturtypen våd hede (4010), som skal sikres og udvides gen-

nem etablering af en mere hensigtsmæssig hydrologi i området. 

 

 Undersøgelsen har vist, at der allerede findes en hensigtsmæssig eller 

næsten naturlig hydrologi i Egedalsmosen, så naturtypen våd hede er 

sikret. Som følge af terrænet og grundvandstrømmens ret store fald er 

det meget vanskeligt at etablere en helt naturlig hydrologi i området, 

hvilket heller ikke er nødvendigt i planperioden 2010-2015. 

 

 En opstemning af de to afvandingsgrøfter vil således være uden større 

indflydelse på hydrologien om sommeren i planternes vækstperiode. 

Hævning af vandstanden om sommeren vil kræve etablering af en lang 

række jordvolde, som vil skabe en ret unaturlig hydrologi samt øde-

lægge mosearealernes nuværende flade og karakteristiske landskab. 
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 Den mest hensigtsmæssige og skånsomme pleje af Egedalsmosen vil 

derfor være at fjerne hovedparten af bevoksningerne af fyrre- og bir-

ketræer, da disse især er med til at sænke vandstanden om sommeren 

via deres vandforbrug. Rydningen af træerne bør udelukkende ske ma-

nuelt, da tørvejorden er skrøbelig og ikke tåler tunge maskiner. 

 

 Alle de fældede eller oprykkede små træer fjernes fra Egedalsmosen, 

så det rådnende ved ikke øger næringsstofmængden i mosen, som har 

en næringsfattig jordbund. Enkelte gamle birke- og fyrretræer samt 

hedens naturlige træer som f.eks. ene og tørst fældes ikke, mens inva-

sive træer som bl.a. bjerg-fyr og glansbladet hæg ryddes væk. 

 

 På arealet med skovbevokset tørvemose fjernes alle nåletræer, men 

birketræerne bevares. Desuden vil det være en fordel, at fjerne fyrre-

træsplantagen midt i Egedalsmosen samt træerne på den smalle bakke 

øst for, så der sker en udvidelse samt skabes en bedre sammenhæng 

for naturtyperne hede og våd hede. 

 

 Det kan overvejes at fjerne de plantede nåletræer på bakkeskrænterne 

langs den sydøstlige del af Egedalsmosen, så der kan udvikle sig hede 

og egekrat. Desuden kan der eventuelt anlægges et vandområde i den 

nordligste del af området af hensyn til bl.a. spidssnudet frø. For at sik-

re foryngelsen af hedelyng kan der også foretages afbrænding af hede.                                     

 

Den nuværende hydrologi i Egedalsmosen er i øjeblikket af en sådan karakter, 

at den våde EU-naturtype ”våd hede” (hedemosearealerne) ikke er truet i øje-

blikket. Der er således allerede en hensigtsmæssig hydrologi, og rydningen af 

uønskede træer fra de våde mosearealer vil være med til at forbedre hydrolo-

gien. Derimod er næsten alle hedearealerne under tilgroning med fyrre- og 

birketræer, og for at stoppe hedens tilbagegang og sikre disse arealer er det 

nødvendigt, at der sker en kraftig rydning af disse træer. 

 

For at Silkeborg Kommune kan leve op til den prioriterede indsats i den første 

planperiode 2010-2015 er det derfor nødvendigt, at der sker en betydelig ryd-

ning af bevoksninger med fyrre- og birketræer i 2015. Iværksættes alle de 

nævnte plejeforslag i afsnit 12 for Egedalsmosen vil det formentlig være mu-

ligt at leve op til målsætninger og indsatsprogrammet for området i løbet af 

næste planperiode fra 2016-2021 for habitatområdet. Det kan således forven-

tes at naturtyperne på udpegningsgrundlaget vil få en gunstig bevaringsstatus 

i forhold til habitatdirektivets kriterier.         
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