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Afrapportering  
Kick-off workshop 

LIFE+ Nature 
“Lille Vildmose” og “Sølsted Mose” 

 
Workshoppen blev holdt efter nedenstående program 
 

1000 ‐ 1005 Velkomst v. Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond  

1005 – 1010 Gennemgang af dagens forløb v. Søren Kjær, Naturstyrelsen 

1010 ‐ 1020 Orientering om EU LIFE+ programmet v. Søren Kjær, Naturstyrelsen 

1020 ‐ 1035 Introduktion til projektområdet Sølsted Mose v. Ole Ottosen, Tønder Kommune 

1035 ‐ 1055 Introduktion til projektområdet Lille Vildmose v. Roar Poulsen, Aalborg Kommune 

- PAUSE - 

1105 ‐ 1150 Højmosers biologi v. Mette Risager, Risager Consult 

1150 ‐ 1210 Naturens udvikling i restaurerede højmoser v. Aksel Voigt, Tønder Kommune 

1210 ‐ 1220 Erfaringer fra LIFE Højmoseprojektet, teknik og pleje v. Jesper Stenild og Leif 
Lyngsø, Naturstyrelsen 

- FROKOST - 

1320 ‐ 1420 Ekskursion til Tofte Fenner v. Jacob Palsgaard Andersen, AVJF 

1420 ‐ 1450 Genopretning af Sølsted Mose til aktiv højmose på grundlag af de nuværende 
naturtyper v. Torben Ebbensgaard, COWI 

1450 ‐ 1505 Sikring af egnede levesteder for den truede fisk Dyndsmerling i Sølsted Mose v. Peter 
Mæhl, Rambøll og Peter W. Henriksen, Limno Consult  

- PAUSE - 

1535 ‐ 1620 Lille Vildmoses kultur‐ og naturhistorie v. Thorkild Lund og Søren Christian Jensen 

1620 ‐ 1630  Afrunding v. Claus Paludan, Bangsgaard & Paludan ApS. 

1630 ‐ 1635 Tak for i dag v. Bent Egede, Naturstyrelsen 

 
Deltagerliste fremgår af bilag 1.  
 
Oplæg fra workshoppen kan ses på projekternes hjemmesider – se links på side 2.  
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Resume 
LIFE+ projekterne i Lille Vildmose og Sølsted Mose har forpligtet sig til at afholde en ”Kick-off” 
workshop i begyndelsen af projektperioden med henblik på, at så meget viden som muligt kan 
tilflyde projekterne som grundlag for det videre arbejde. Eftersom begge projekter beskæftiger sig 
med højmoser og har samme startdato er det besluttet at slå aktiviteten sammen for begge projekter. 
 
På workshoppen blev de to projekter præsenteret i relation til projektområdernes historie, 
naturværdier og genopretningspotentiale samt konkrete genopretningstiltag.  
 
Desuden blev resultaterne af biologiske undersøgelser af projektområderne præsenteret. 
Undersøgelserne skal danne grundlag den videre detailplanlægning af projekterne. I den forbindelse 
vil der tillige blive inddraget erfaringer og viden fra tidligere højmose restaureringsprojekter 
således, at projekterne i Lille Vildmose og Sølsted Mose samlet set kommer til at bygge på det 
bedst mulige faglige grundlag.  
 
Velkomst 
v. Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond 
 

Anders Skov bød velkommen til kick-off workshoppen.  
 
Gennemgang af dagens forløb  
v. Søren Kjær, Naturstyrelsen 

 
LIFE+ Nature projekterne i Lille Vildmose og i Sølsted Mose har begge i 2011 modtaget støtte fra 
EU’s LIFE+ program. I begge projekter er der planlagt ”Kick-off” workshop som startskud til 
igangsætning af projektaktiviteterne. Eftersom begge projekter har fokus på genopretning af aktiv 
højmose har støttemodtagerne besluttet, at afholde en fælles ”kick-off” workshop.  
 
Støttemodtager og projektleder for Lille Vildmose projektet er Naturstyrelsen. Projektet har 
følgende partnere: Aage V. Jensen Naturfond (AVJF) og Aalborg Kommune. I projektet deltager 
også Lille Vildmose Naturfond som støttegiver, samt Lille Vildmoseforeningen og DOF 
Nordjylland med frivilligt arbejde. Læs mere om LIFE+ ”Lille Vildmose” på 
www.lifelillevildmose.dk 
  
Støttemodtageren og projektleder for Sølsted Mose projektet er Tønder Kommune. Projektet har 
Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen som partnere. Læs mere om LIFE+ ”Sølsted Mose” på 
http://www.soelstedmose.dk/projektet 
 
Orientering om EU LIFE+ programmet  
v. Søren Kjær, Naturstyrelsen 
 

EU’s LIFE+ Nature program er et støtteprogram tilegnet projekter, der understøtter opfyldelse af 
EU’s naturdirektiver (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet). En anden gren af LIFE+ 
støtter miljøprojekter.  
 
EU lægger vægt på, at projekterne har en økonomisk størrelse på mindst 1 mio. euro. Kravene til 
projektstyring og dokumentation medfører en ret omfattende administration. Derfor vil LIFE+ 
Nature projekter ofte være store projekter, hvor støttemodtagerne forpligter sig til betydelige 
investeringer i naturforbedringer. EU Kommissionen har foreslået, at programmet fortsætter i 
perioden 2014-2020 med et betydeligt højere budget. Fremadrettet vil LIFE projekter sandsynligvis 
være mere rettet mod netværksprojekter med flere partnere og projektområder.  
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Læs mere om EU’s LIFE+ program her: http://ec.europa.eu/environment/life/ 
  
Introduktion til projektområdet Sølsted Mose  
v. Ole Ottosen, Tønder Kommune 

 
Sølsted Mose ligger i det sydlige Jylland og indgår i et højmosenetværk med bl.a. Draved Mose og 
Kogsbøl Mose. LIFE projektperioden er fra 2011 til og med 2016 med et samlet budget på 1,9 mio. 
euro. Heraf afholder EU 60 %.  
 
En stor del af den danske medfinansiering har Fugleværnsfonden tilvejebragt fra andre fonde. A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og 15. Juni Fonden bidrager således med 
henholdsvis 3 og 1 mio. kr. og understøtter således Fugleværnsfondens initiativ til projektet. Tønder 
Kommune og Naturstyrelsen bidrager også til projektets realisering. 
 
Projektområdet er på knap 200 ha og involverer 20 lodsejere. Den største lodsejer er 
Fugleværnsfonden, som i dag ejer ca. 80 ha i Sølsted Mose. For at kunne kompensere de øvrige 
lodsejere er der rejst en jordfordelingssag i området. Det forventes, at den er afsluttet i løbet af 
2013, hvorefter anlægsarbejderne kan begynde. 
Sølsted Mose er udpeget til habitatområde svarende til ca. 155 ha. Målet er, at hele habitatområdet 
skal genskabes som aktiv højmose. I dag er der ikke aktiv højmose i området, fordi der har været 
gravet tørv, og fordi området er drænet og afvandet. Naturtyperne i området består derfor i dag af 
nedbrudt højmose, skovbevokset tørvemose og mere trivielle naturtyper. Forudsætningerne for at 
den aktive højmose kan genskabes er bl.a., at de hydrologiske forhold forbedres. Det kan kun lade 
sig gøre, hvis der også inddrages arealer udenfor habitatområdet, hvorved det samlede 
projektområde bliver på knap 200 ha.  
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet omfatter udover mose-naturtyper også fiskearten 
Dyndsmerling (Misgurnus fossilis). Projektet skal om muligt gennemføres, så levestederne for 
fisken forbedres eller, som minimum ikke forringes.   
 
Anlægsarbejderne omfatter flere konkrete tiltag til forbedring af hydrologien i form af sløjfning af 
afvandingskanaler og dræn samt anlæg af vådområder. Desuden skal der foretages omfattende 
rydninger af uønsket vegetation (træer og krat)og dette tiltag vil eventuelt blive efterfulgt af 
supplerende pleje i form af afgræsning.  
 
Projektet vil desuden forbedre publikumsfaciliteterne i området i form af stier og med 
informationsmateriale.  
 

Introduktion til projektområdet Lille Vildmose  

v. Roar Poulsen, Aalborg Kommune 

Lille Vildmose rummer Danmarks største rester af aktiv højmose. Tofte Mose er det største område 
og udgør sammen med Portlandmosen, Paraplymosen og Høstemarkmosen ca. 2.000 ha. Men hele 
Lille Vildmoses oprindelige højmoseareal udgjorde ca. 5.500 ha, hvoraf Mellemområdet er et stort 
areal med nedbrudte og tidligere mosearealer. Hertil kommer naturskovene Tofte Skov og 
Høstmark Skov. Lille Vildmose samlede areal på 7.600 ha blev fredet i 2007 og er både udpeget til 
habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.  
 
LIFE+ projektet i Lille Vildmose tager udgangspunkt i Natura 2000-planens forpligtigelser, 
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fredningens muligheder, AVJFs ønsker om naturforbedringer og AVJFs allerede gennemførte 
naturforbedrings tiltag. Med fredningen er der tillige allerede udbetalt erstatning til lodsejerne for de 
fremtidige restaureringsaktiviteter i moserne.  
 
LIFE+ projektets budget er på 5,6 mio. euro. EU’s medfinansiering udgør 75 % af dette beløb mens 
den resterende del afholdes af projektets partnere og støttegiver.  
 
Projektperioden er fra 1. september 2011 til 31. december 2016.  
 
Natura 2000 planens langsigtede målsætninger er at genskabe højmose mv. i fredningens 
naturgenopretningszone ved bl.a. vandstandshævning. Derved skal arealet med aktiv højmose 
udvides med 40-70 % (800-1400 ha), de eksisterende højmoserester skal sammenbindes biologisk 
og hydrologisk og der skal sikres stabile yngleforekomster af bl.a. trane, tinksmed, sort stork og 
kongeørn.  
 
Med disse langsigtede mål for øje vil LIFE+ projektet sikre og sammenbinde de eksisterende 
højmosers hydrologi og gennemføre en række supplerende tiltag med henblik på naturpleje i form 
af bl.a. rydning af trævækst, afgræsning og forsøg med udspredning af sphagnum. Konkret vil det 
udmønte sig i følgende aktiviteter:  

• Hævning af vandstand på 900 ha vil forbedre hydrologien i Høstemark, Mou, Smedie og 
Purker Fenner. Derudover forbedres hydrologien i tilknytning til Paraplymosen og 
gendannelse af Birkesø ved medvirke til at sikre hydrologien i Tofte Mose. 

• Etablering af 3 km dæmninger til opstemning af vand i højmoserne. Dette får betydning for 
forbedret hydrologi i Tofte Mose og Paraplymosen. 

• Lukning af næsten 100 grøfter. Medfører forbedret hydrologi i ovenstående områder.  

• Rydning af 200 ha bevokset højmose for træer og buske. Hovedindsatsen sker i 
Portlandmosen og Paraplymosen.  

• Udsætning af krondyr på ca. 2000 ha. Indsatsen er målrettet Mellemområdet. 

• Udspredning af sphagnum på ca. 20 ha. Skal ”kick” starte højmosedannelsen på bl.a. 
fennerne. 

• Bekæmpelse af mårhund, mink og ræv. Derved kan skader på områdets jordrugende fugle 
og andet dyreliv begrænses.  

• Etablering af diverse publikumsfaciliteter. Indsatsen omfatter bl.a. etablering af stier, 
fugletårn og P-pladser.  

 
Højmosers biologi 
 v. Mette Risager, Risager Consult 

Højmosernes udbredelse i Danmark er gået drastisk tilbage de seneste 200 år. I dag er 80 % af det 
danske højmoseareal samlet i Lille Vildmose og aktiv primær højmose findes kun få andre steder i 
landet. 

Aktiv primær højmose karakteriseres ved ombrotrofe plantesamfund på højmosens overflade 
(acrotelm) med et underliggende tørvelag (catotelm). Plantesamfundene er domineret af forskellige 
Sphagnum arter med indslag af få højerestående planter og der sker løbende opbygning af tørv. 
Pleje er unødvendig for at opretholde den lysåbne højmoseflade.    
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Når højmosen drænes og der indvindes tørv er der stor risiko for, at den aktive tørvedannelse 
ophører. Højmosen bliver nedbrudt og inaktiv. Andre plantesamfund, hyppigst i form af 
vedopvækst, indfinder sig på højmosearealet.  

Ved forskellige genopretningstiltag er det muligt, at sphagnum igen vokser på højmosen og at der 
med tiden igen sker tørvedannelse. I så fald bliver der tale om sekundær aktiv højmose. 

Ved genopretning af tidligere højmoseområder er det væsentligste, at sikre hydrologiske forhold, 
der muliggør vækst at sphagnum. Det mest optimale er en vanddybde på under 0,5 meter og så vidt 
muligt med næringsfattigt vand. Vandstandsforholdene bør være så stabile som muligt og det bør 
sikres, at vandoverfladen er rolig (f.eks. ved at lade fældede træer ligge).  

Ved genopretning af højmoser er formålet, at sikre de fysiske forhold, der er en forudsætning for 
succession hen mod aktiv sekundær højmose. Højmosen dannes måske ikke umiddelbart, men på 
sigt vil Sphagnum væksten afløse anden plantevækst. Genopretning af højmoser skal derfor ses i et 
langt tidsperspektiv.  

 

Naturens udvikling i restaurerede højmoser 
v. Aksel Voigt, Tønder Kommune 

Med udgangspunkt i restaurering af højmoser i Syddanmark tilbage i 1980’erne viser det sig, at 
rydninger kombineret med højere grundvandsstand kan give gode resultater i relation til sikring af 
sphagnum vækst og tørvedannelse. Dette er bl.a. tilfældet i Frøslev Mose. Det er således vist, at 
genskabelse af aktiv sekundær højmose er mulig på nedbrudte højmoseflader.  
 
Erfaringer fra LIFE Højmoseprojektet RERABOG - teknik og pleje  
v. Jesper Stenild og Leif Lyngsø, Naturstyrelsen 

RERABOG er et LIFE projekt med fokus på restaurering af 7 højmoser i Danmark i perioden fra 
2005 til 2011. Udover en række restaureringstiltag har projektet testet og udviklet metoder til 
restaurering af højmoser.  

De væsentligste erfaringer fra RERABOG er 

• Forbedring af de hydrologiske forhold er den væsentligste faktor for at sikre succession mod 
aktiv højmose. Det er vigtigt at holde på det vand der er i højmoseområdet, hvilket kan ske 
ved at anvende forskellige opstemningsteknikker.  

• Rydninger skal udføres med omtanke og på det rigtige tidspunkt. Det bør overvejes at lave 
differentierede rydninger; gamle træer kan druknes med højere vandstand, mens opvækst 
skal skæres ned. Genrydning af opvækst er nødvendig og genvækst kan ikke bekæmpes 
effektivt med højere vandstand. Genvækst bekæmpes bedst i maj/juni med 2 på hinanden 
følgende nedskæringer i samme år. Bekæmpelsen skal sandsynligvis udføres i 2-3 år. 
Sensommer eller vinternedskæring har ringe eller ingen effekt og bekæmpelse af genvækst 
samt af frøplanter kan eventuelt suppleres med afgræsning.  
 
Nedskåret vedmasse behøver ikke nødvendigvis at blive fjernet fra området. Fordelene er, at 
området i mindre omfang påvirkes af maskiner og vedmassen kan være substrat for 
sphagnum. Endelig er fremgangsmåden forholdsvis billig. Ulempen er at arealet bliver 
vanskeligt tilgængeligt for evt. supplerende nedskæringer.   
 

• Genopretningstiltagene medfører øget sphagnum vækst, men det tager lang tid at få 
genskabt en høj dækningsgrad af sphagnum. Det vigtigste er at få etableret en succession, 
der på sigt vil medføre dannelse af sekundær aktiv højmose.   
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Læs mere om projektet på www.hoejmoseprojektet.dk.  

 

Ekskursion til Tofte Fenner  
v. Jacob Palsgaard Andersen, AVJF 
 

Ekskursionen gik til Tofte Fenner, der er et af de områder i Lille Vildmose, hvor der de senere år er 
gennemført vandstandshævninger med henblik på etablering af højmose. Ekskursionen gav indblik i 
det lange tidsperspektiv disse projekter skal ses i og de plejeudfordringer der er.  

 

Genopretning af Sølsted Mose til aktiv højmose på grundlag af de nuværende naturtyper  
v. Torben Ebbensgaard, COWI 

Som led i Sølsted Mose projektet er der gennemført en biologisk undersøgelse med henblik på 
kortlægning af de habitat naturtyper, der vil være kerneområder for udvikling af aktiv højmose. 
Desuden er kortlagt habitat naturtyper, hvor der i anlægsfasen skal vises særlige beskyttelseshensyn 
for at sikre udvikling mod aktiv højmose og der er udpeget egnede lokaliteter for podning med 
tørvemosser.  

Undersøgelsen redegør for ”best practise” i forhold til rydning af uønsket vegetation og praksis for 
evt. efterbehandling på restaurerede højmoseflader. Desuden belyses ”best practise” og behov for 
beskyttelse og / eller restaurering af eksisterende naturtyper, der kan udvikle sig mod aktiv højmose 
og der redegøres for praksis for podning med tørvemosser med henblik på at fremskynde udvikling 
mod aktiv højmose. Endelig gennemgås ”best practise” for efterfølgende skånsom pleje af det 
genoprettede område – f.eks. med midlertidig afgræsning. 

Hele rapporten kan læses på ”Sølsted Mose” projektets hjemmeside.  

 

Sikring af egnede levesteder for den truede fisk Dyndsmerling i Sølsted Mose  
v. Peter Mæhl, Rambøll og Peter W. Henriksen, Limno Consult 

Dyndsmerling (Misgurnus fossilis) er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet i Sølsted Mose. 
Fisken er kendt fra de vandløb, der afvander mosen. Som led i restaurering af højmosen skal det 
som minimum sikres, at levesteder for Dyndsmerling opretholdes. 

Med henblik på at kortlægge de nuværende levesteder blev der gennemført en el-fiske undersøgelse 
i vandløbene i Sølsted Mose i efteråret 2011. Undersøgelsen kunne ikke påvise forekomst af 
Dyndsmerling, hvorfor der vil blive gennemført supplerende undersøgelser i foråret 2012.  

Undersøgelsen kommer med anbefalinger til habitatkrav og udformning. Der bør bl.a. sikres grøfter 
/ vandløb / søer med lavt vand med stor udbredelse af vandplanter samt gode passageforhold. 
Grødeskæring bør begrænses. Såfremt de nuværende vandløb ikke kan opretholdes, bør der 
etableres nye levesteder for Dyndsmerling.  

 
Hele rapporten kan læses på ”Sølsted Mose” projektets hjemmeside.  

 

Lille Vildmoses kultur‐‐‐‐ og naturhistorie  
v. Thorkild Lund og Søren Christian Jensen 

Lille Vildmose har været under dannelse fra ca. 6.000 år f. Kr. med udgangspunkt i havbunden efter 
Litorinahavet. De seneste ca. 1500 år har der været tale om egentlig højmose i området. Området 
har været befolket de seneste ca. 2.000 år og indenfor de seneste 240 år har mosen været forsøgt 
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afvandet i flere omgange med varierende succes. Samtidig er der sket udvinding af tørv helt frem til 
i dag og store arealer har været opdyrket.  

Lille Vildmose er EU Fuglebeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget rummer et stort antal 
fuglearter, hvoraf flere ikke pt. forekommer i området (f.eks. sort stork). Sædgæs har både brug for 
vandflader og enge til fouragering. Det er et håb, at genopretningsaktiviteterne vil gøre det muligt at 
sikre levesteder for fuglearter på udpegningsgrundlaget.  
 
Afrunding 
v. Claus Paludan, Bangsgaard & Paludan ApS. 
Dagens oplæg blev kort opsummeret i følgende hovedpunkter:  

• Begge projekter er komplicerede på hver sin måde. I Lille Vildemose er der store arealer der 
skal genoprettes, men med forholdsvis få lodsejere. I Sølsted Mose er arealet mindre, men 
der er en hel del lodsejere. Derfor er projektet koblet til en jordfordelingssag i området.  

• Projekterne berører store naturværdier og rummer et stort potentiale for at genskabe store 
naturværdier tilknyttet aktiv højmose. 

• Etablering af så vidt muligt naturlige hydrologiske forhold er det mest centrale virkemiddel 
for højmosernes genopretning med sphagnumvækst og tørvedannelse. 

• Rydning af uønsket vegetation skal gøres med omtanke så ondt ikke gøres værre. 
Supplerende pleje med græsning og genrydning kan komme på tale.  

• Husk hensyn til bilag IV arter i områderne eller arter på udpegningsgrundlaget. Behørigt 
hensyn skal tages når højmoserestaureringen planlægges.    
 

Tak for i dag  
v. Bent Egede, Naturstyrelsen 

Dagens oplæg blev rundet af og der blev gjort opmærksom på, at LIFE programmet i 2012 har 20 
års jubilæum. Det markerer Naturstyrelsen ved et arrangement den 21. maj 2012 hvor Lille 
Vildmose besøges af EU’s miljøkommisær Janez Potocnik.  
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Bilag 1  
Deltagerliste 
 

 


