
 

Udvikling af tørvemos-dækket i Frøslev Mose 1997-2013. 

BAGGRUND  

Frøslev Mose er fredet for at sikre og forbedre tilstanden af højmose. Samme målsætning gælder for den 

tyske del af mosekomplekset (Jardelunder Moor), som er udlagt som Naturschutzgebiet.  En forudsætning 

for at en højmose kan bevares og fungere som højmose er, at tørvemos, Sphagnum, har gode vækstvilkår. 

Det kræver lys, stabil vandstand i eller tæt under overfladen, og mindst mulig næring – herunder også den 

luftbårne forurening med kvælstofforbindelser.  

Siden midten af 1960’erne og frem til 1986 var størstedelen af Frøslev Mose groet til i krat af birk og pil, 

resten var helt domineret af tæt blåtopdække. I gamle, delvis tilgroede tørvegrave var der stadig tørvemos, 

helt overvejende Sphagnum fallax og i de små åbne vandflader Sph.cuspidatum.  Enkelte steder, især i den 

sydlige del, fandtes små partier med Sph.palustre, Sph. papillosum og i tørvegravene Sph. inundatum.  De 

”røde” tørvemosser magellanicum og rubellum, som anses for ”gode” højmose-arter, var meget sjældne. 

I Frøslev-Jardelund Mose har Skov- og Naturstyrelsen gennemført omfattende arbejder i årene 1986-89 for 

at genoprette tilstanden af højmose. Først og fremmest er der sikret stabil, høj vandstand store dele af 

mosen: Grøfter, der afvander mosen, er lukket eller forlagt længere ud i oplandet og dæmninger er lagt op 

inde i mosen ( – og hen over landegrænsen), så den overfladiske afstrømning bliver holdt tilbage inde i 

mosen. En overgang er der pumpet grundvand op i tre kanaler i de højere dele, hvorfra det er sivet ud og 

mætter mineraljorden under mosens overflade, så gennemsivning af regnvand reduceres. 

Forinden er der ryddet i størrelsesorden 100 ha opvækst. Herefter er arealerne så vidt muligt holdt åbne 

gennem afgræsning med robust kvægrace (skovkvæg, galloway) og supplerende afpudsning med 

slagleklipper, når det var muligt at køre på arealerne. 

METODE 

Udbredelsen af tørvemos kan anvendes som indikator for effekten af plejetiltagene. Udbredelsen er 

registreret visuelt ved at gå Frøslev Mose igennem i efterårene 1997, 2001 og 2013. Gennemgangen er 

lavet i transekter med en indbyrdes afstand på ca. 150 m, dog er arealer med umiddelbart ensartet 

udseende (krat, monoton blåtop på relativt høj bund eller større, homogene hængesæk-flader) registreret 

på afstand. Forekomst af ”sammenhængende dække af tørvemos” på mere end 10-20 m² er indtegnet på 

nyeste flyfoto, printet i mål 1:4.000, og indlagt digitalt (ArcGIS1) . Registreringen er lavet af samme person, 

vurderingen af  begrebet ”sammenhæng” er derfor ens fra gang til gang. Arealerne er ikke talt sammen, da 

metoden ikke er særlig præcis og ikke reproducerbar.  

Metoden er klart subjektiv. Der er lagt en ekstensiv NOVANA-station i Frøslev Mose, hvor udvalgte felter 

analyseres med en mere objektiv metode. Det giver et billede af udviklingen i de valgte prøvefelter, men 

dækker ikke resten af mosen.  Med de ressourcer der har været til rådighed er den her valgte 

fremgangsmåde  vurderet at være anvendelig til at give et overordnet billede af udviklingen i de 25 år, der 

er gået siden genopretningen startede. 
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RESULTAT 

Nedenfor er registrering af tørvemos gengivet, indlagt på luftfoto 2012. 

  

I 1997 er der registreret sammenhængende tørvemos i tre større områder. Nordligst, ind mod 

landegrænsen er et relativt lavtliggende område, præget af øst-vestgående, mindre tørvegrave, som 

aftegnes i områdets østgrænse. Omtrent midt i mosen ligger to større områder, de er store tørvegrave, som 

er helt dækket af hængesæk, bestående af  Sph. fallax og Sph. cuspidatum. Vest for disse, ind mod 

landegrænsen, er registreret et mindre område, svarende til et areal med højere vandstand ind mod en 

dæmning, anlagt hen over grænsen. Det langstrakte område midt i mosen, op til Midtervejen, er det 

sumpede område, som opstod efter der blev sat en spunsvæg af krydsfiner langs nordsiden af vejen i 

slutningen af 80’erne.  I den østlige del af mosen gengiver registreringen et antal mindre områder med 

tørvegrave, hvor terrænet er 20-30 cm lavere end omgivelserne, og i områderne syd for Midtervejen 

fandtes den artsrigeste tørvemos-flora i Frøslev Mose. 



 

I 2001 er der sammenhængende tørvemos i det meste af mosens vestlige del. Mosserne har bredt sig mod 

nord og ind mod den nyanlagte sti op til Frøslevskrinets findested. Områderne i mosens østlige del er blevet 

større og der er opstået flere helt små pletter med tørvemos-dække mellem Midtervejen og kanal 1 og 2 

samt i den sydligste del, ned mod Sønderkær. Der blev ikke registreret sammenhængende tørvemos-dække 

(herunder flydende Sph. cuspidatum) i de små skrab/podningsarealer, der er anlagt i slutningen af 

1980’erne i den nordlige del af mosen. 

I et par af de større tørvegrave er der mere sammenhængende tuer af Sph. papillosum, 3-5 cm højere end 

den ensartede hængesæk-flade af primært Sph. fallax. Det kan ses som starten på et tue-hølje-system, som 

er karakteristisk for aktive højmoser. 



 

I 2013 er områderne nordligst ind mod landegrænsen reduceret, skygget ud af det krat, der har udviklet sig 

siden rydningen i 1986-87. I de fleste podningsarealer er der kommet tørvemos ( helt overvejende Sph. 

cuspidatum), og der er tørvemos nordligst, op mod stien til Jardelund. I mosens østlige del er arealerne syd 

for Midtervejen blevet væsentligt større, og der er nu pletter med sammenhængende (>10m2) tørvemos 

også nord for kanalerne. Arealerne mellem kanalerne 1 og 2 og Midtervejen er dog reduceret, tilsvarende 

udviklingen mellem sporet til Frøslevskrinet og den nordlige del af Midtervejen.  

I de store tørvegrave midt i mosen er tuerne med Sphagnum papillosum, som blev set i 2001, blevet 

tydeligere. I flere af dem er der indvandret Sph. magellanicum, som er en karakteristisk højmoseart. Flere 

steder i den centrale del blev der set Sph. rubellum, en anden karakter-art for højmoser, og i en af de små 

tørvemos-pletter nord for kanal 1 fandtes Sph. capillifolium, som i 1997 og 2001 kun blev set i enkelte 

området midt i mosen.  

I det største areal i kvadranten øst for Jægerstien og nord for Midtervejen sås en artssammensætning og 

vegetationsstruktur, som svarer til habitatdirektivets naturtype 7110, aktiv højmose.  

 

 

 



Ændringerne over tid er vist nedenfor, skraveret for at vise overlap.  

 

Set over hele perioden 1997-2013 er arealet med sammenhængende tørvemos nogenlunde fordoblet 

(skønnet, da arealerne ikke er udregnet p.g.a. den upræcise registreringsmetode). Tilbagegangen i den 

nordvestlige del (rødskraveret) skyldes nytilgroning med pil (anført ovenfor). Det kan fremhæves, at 

arealerne i den centrale-vestlige del er blevet større og mere sammenhængende, arealerne er udvidet 

væsentligt imod syd og der er kommet små pletter med tørvemos også nord for bevandingskanalerne.   



 

Sammenholdes tilstanden midt i perioden (2001) med nu (2013) ses en reduktion i den østlige del, nord for 

Midtervejen og en forøgelse syd for vejen. I den nordvestlige del er arealer smeltet sammen, mens andre 

ikke længere har sammenhængende tørvemos, bl.a. nordligst, ind mod landegrænsen (tilgroning) 

Den nordligste spids af Frøslev Mose har ikke sammenhængende flader af tørvemos. Der er fundet små 

pletter med Sphagnum squarrosum, en kær-art, som antyder, at bunden er for næringsholdig til en egentlig 

højmose-vegetation. En mulig forklaring kan være nærheden af grænsevandløbet, som dræner området og 

holder gang i omsætningen af tørv, hvorved der frigøres næring. 

DISKUSSION/KONKLUSION 

Den overfladiske, primitive og ikke-reproducerbare registrering viser et par tendenser i udviklingen i Frøslev 

Mose. I den centrale og vestlige del af mosen er arealer med tørvemos-dække smeltet sammen og det 

samlede areal er fordoblet.  

Der findes næppe faste kriterier for, hvornår en højmose er ”genskabt”; da plejetiltagene blev sat i gang 

blev tidshorisonter på 50-100 år nævnt for ”genskabelse” af Frøslev Mose. Effekten af rydningen i 1986-87 

og den efterfølgende græsning større end forventet, vurderet ud fra erfaringer fra rydning i andre moser. 

Det blev især i 2013 bemærket at der er meget lidt opvækst af birk og pil på de ryddede og græssede 

arealer. Selvom græsningen er indstillet flere år inden, er størstedelen af mosen stadig helt lysåben. Der er 



overalt et tæt vegetationsdække, enten af tørvemos eller blåtop – lidt i modsætning til andre sønderjyske 

moser, hvor der for bare 15-20 år siden stadig var betydelige arealer med næsten bare tørveflader, hvor 

nye træer kunne etablere sig. Plejen har hævet og stabiliseret vandstanden i den centrale-vestlige del af 

Frøslev Mose, og det kan have svækket birk, som har været det dominerende træ før 1986, bortset fra den 

sydlige del og arealer ind mod landegrænsen. Disse er (naturligt) mere næringsrige, hvilket i hvert fald er 

tilfældet med arealerne omkring den sydlige del af Jægerstien, hvor der også før 1986 var planter 

karakteristiske for næringsrige kær og moser (bredbladet dunhammer, bittersød natskygge, majgøgeurt). 

Den generelle vandstrømning i mosen går mod syd-sydvest, og ”samler” næringsstoffer i mosens sydvest-

vendte afsnit, der vil blive frigjort i overfladen ved plejearbejderne. Det giver især pil bedre 

konkurrencevilkår i disse dele af mosen. 

Udviklingen i tørvemos viser to tendenser, begge udviklet hurtigere end forventet: Forekomsten af ”røde” 

tørvemos (Sphagnum magellanicum og S. rubellum), som er karakterarter for højmoser, er øget betydeligt 

og der er opstået tørvemos”flader” i den nordøstlige del, som for 25 år siden blev skønnet at være for tør til 

at kunne blive ”højmose”.  

Der er konstateret mindre områder centralt i mosen, som ud fra vegetationens sammensætning og struktur 

kan karakteriseres som aktiv højmose. Et andet karakteristika for aktiv højmose er den aktive 

tørvedannelse, som næppe er i gang endnu, men der er forfatteren bekendt ikke fastsat faste kriterier for, 

hvornår tørvedannelsen er ”aktiv”. 

Forfatter har ikke kendskab til tilsvarende registreringer i den tyske del af mosekomplekset 

KVÆLSTOF I TØRVEMOS 

Indholdet af kvælstof i tørvemos-skudspidser anses som en god indikator for kvælstof-belastningen i en 

højmose.  I en EU-finansieret undersøgelse af nordvesteuropæiske højmoser i 1986 fandtes værdier mellem 

0,59% for vestirske moser og 1,1% for moser ved Hannover. Undersøgelsen konkluderede bl.a. at 

kvælstofindholdet ikke bør overstige 2%, hvis en højmose skal kunne regenerere (Risø, MST Luft-A114).  

I februar 1988 blev der taget 5 stikprøver af tørvemos-skudspidser i Frøslev Mose, værdierne lå mellem 

1,20% og 1,48 %N. Til sammenligning har tilsvarende stikprøver i Draved Mose vist indhold mellem 1,8% i 

den indre del og 2,3% i den vestlige del af Draved Mose.  

Analyserne er stikprøver, men antyder, at moser i det danske landbrugsland i 1980’erne var noget mere 

belastede end moser i Tyskland og Holland, hvor den generelle baggrundsbelastning er større end den 

lokalt genererede kvælstofbelastning.  
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