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1. Indledning 
 

Tidligt forår 2006 blev der udspredt Sphagnum i felter på en del af den ryddede Store Økssø Mose 

(se baggrund i: Rapport vedrørende indsamling og udspredning af Sphagnum på St.Økssø Mose, 

Action A.4. i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150- RisagerConsult 2006. I efteråret 

2008 evalueres på de første resultater, dels af ”tørbundsudspredningen” dels podningen i vand. Det 

er disse resultater der primært beskrives i denne rapport. Andre nøgle elementer for 

naturgenopretningen, så som blokering af afdræningsstrukturer (grøfter) og græsning, er inddraget i 

evalueringen. 

 

 

 

2. Gennemgang af forsøgsarealerne 
 

Siden forsøgsstart har der bl.a. etableret sig et fint dække af hedelyng og kæruld. Det er også 

tydeligt at opvækst af bl.a. birk og indvandring af blåtop er et potentielt problem. Forår 2008 er 

dele af arealet blevet græsset. ”Tørbunds-podningsarealet” er blevet frahegnet, og markeres 

tydeligt af de blomstrende strå af blåtop, se billede 2.1 og 2.2..
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2.1. Det karakteristiske relief på Store Økssø Mose, med vandfyldte grøfter og 

tørre tørvebaner med stubbe fra den tidligere skovbevoksning. tidligt forår 2006 

2.2. Samme areal som 2.1. på Store Økssø Mose, oktober 2008. 
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2.1. Tørbundspodning 

 

 

Der blev etableret følgende del-forsøg: 

 Ryddet: Rydning af nåle og kviste/grene, udspredning af fragmenter og halmdækning (3 

felter) 

 Kvas:  

 Ingen rydning, udspredning, halmdækning (2 felter) 

 Ingen rydning, udspredning, ingen halm (2 felter) 

 

Kontrol: Nærliggende arealer uden efterbehandling fungerer som kontrol. Oprindelige kontrolbane 

nu i græsning, men det er ikke et problem for evalueringen. 

 

Forsøgsfelter gennemgået igen oktober 2008. Markeringerne er på et eller andet tidspunkt blevet 

udskiftet fra de oprindelige træpæle med rød top til jernrør med gul top. UTM koordinater for 

felterne er angivet for det sydvestlige hjørne. 

 

Billeder fra forsøgsstart. 2.1.1. viser udspredning af fragmenter efter rydning af løse nåle og kviste. 

2.1.2. viser halmdækning og 2.1.3. et halmdækket felt med grene til at holde på halmen. 

 

 
2.1.1.Felt 1 – ryddet. Udspredning af Sphagnum fragmenter 2006. 
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2.1.2. Halmdækning af felt 1 – ryddet, 2006. 

 

 
2.1.3. Et felt er dækket med halm og grene lagt over til at holde på halmen i 

blæsten, 2006. 
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2.1.1. Ryddet, udspredning af fragmenter og dækning med 
halm, 3 felter: 

 

 

Felt 1 
(2006: UTM_E 552518;  UTM_N 6296079 (±19ft)) 

2008: UTM_E 552518;  UTM_N 6296079 (±4m) 

 

Oversigtsfoto af felt, se billede 2.1.1.1. Nærbilleder fra feltet se 2.1.1.2. og 2.1.1.3. Der er meget 

høj Sphagnum dækningsgrad ~ 80%. Feltet er tydelig afgrænset, udelukkende Sphagnum indenfor 

feltet. Sphagnumlaget består hovedsagelig af Sphagnum subnitens og noget S.fallax. Hist og her er 

der S.magellanicum og lidt S.rubellum. Halmen er helt væk, men grenene der holdt på halmen 

ligger tilbage. Der er nu så fint et vegetationsdække af højere planter at det kan være med til at 

give den nødvendige skygge på ekstreme solskinsdage, så det vurderes at Sphagnumlaget har god 

mulighed for at vokse videre uden halm. Sphagnumlaget er nu omkring et par cm tykt. Der er et 

par få udtørringsskader efter den tørre sommer. Dette felt har den mest optimale Sphagnum 

dækning i forsøget. Dette skyldes muligvis den kendsgerning at det er det felt der ligger lavest, dvs 

med den potentielt mest favorable hydrologi. Dette var ikke synligt da eksperimentet blev 

etableret. 

 

 
 

2.1.1.1. Oversigtsfoto 2008 , felt 1 - ryddet. i forgrunden den markeringspæl 

koordinaterne er angivet for. 
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2.1.1.2. Felt 1 – ryddet. Både S.fallax (grønne tv.) og røde arter (th) har etableret 

sig. 
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2.1.1.3. Vegetationen i felt 1- ryddet. Sphagnum dækning omkring 80%. Grenene 

der skulle holde på halmen ligger tilbage. Halmen er kun synlig meget få steder. 

 

 

Felt 2 
 

(2006: UTM_E 552521;  UTM_N 6296068 (±17ft)) 

2008: UTM_E 552516;  UTM_N 6296065 (±3m) 

 

Oversigtsfoto 2.1.1.4. I 2006 blev der podet med S.fallax i et hjulspor (det nordvestlige hjørne og 

ind mod midten), og S.fallax har etableret sig i dette område. Generelt er Sphagnum dækningen ret 

lav – omkring 25%. Sphagnum er udelukkende udbredt indenfor feltet, billede 2.1.1.6.. Halmen er 

væk og kun grenene ligger tilbage. Den bevoksning der oprindeligt var af S.capillifolium på kanten 

af feltet er væk. 

Et dyr har gravet centralt i feltet mellem de 3 stubbe 2.1.1., og området er helt udhulet. Der er 

meget blåtop og mangel på Sphagnum. Tørven kan tørre fuldstændig ud på grund af hulrummet. 

Graveriet har uden tvivl en stor del af skylden for den manglende etableringssucces. Måske valgte 

dyret dette sted på grund af halmen? 
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2.1.1.4. Oversigtsfoto, felt 2 ryddet 

 

 
 

2.1.1.5. Et dyr har gravet centralt i feltet så der er store hulrum under rødderne fra 

de ryddede træer. 
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2.1.1.6. Foto udenfor felt: manglende Sphagnum. Udelukkende små bladmosser 

og skorpedannelse. Lyngen kommer dog lige fint udenfor felterne som inde i 

felterne. 

 

 

 

 
 

2.1.1.7. Nærbillede af Sphagnum i felt 2 - ryddet 
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Felt 3 – Ryddet 

 

(2006: UTM_E 552524;  UTM_N 6296058 (±17ft)) 

2008: UTM_E 552522;  UTM_N 6296054 (±3m) 

 

Oversigtsfoto, se billede 2.1.1.8 og 2.1.1.9. Der er høj Sphagnum dækningsgrad omkring 60-70%, 

se billede 2.1.1.10. 

 

 

 
 

2.1.1.8. oversigt felt 3 - ryddet 
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2.1.1.9. Oversigt felt 3 – ryddet 

 

 
 

2.1.1.10. Felt 3 – ryddet. Høj Sphagnum dækningsgrad. Halm stedvis synlig. 
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2.1.2. Ingen rydning (kvas), udspredning af fragmenter og 
dækning med halm 

 

Felt 1 – kvas. Sphagnum fragmenter og halm. 

(2006: UTM_E 552535;  UTM_N 6296067 (±21ft)) 

2008: UTM _E 552534; UTM_N 6296064 (±3m) 

 

Markeringer på et tidspunkt udskiftet til jernrør m. gul top. En gammel træ-markering ligger 

efterladt i feltet. Sphagnum dækningen er under 10%. 4-5 små fine Sphagnum bevoksninger og i 

den nordlige del af feltet et hjulspor m S.fallax. Der er stadig tydelige spor af halm flere steder. 

Det er muligt at Sphagnum etableringen udelukkende er sket på de steder hvor tørven var blottet, 

svarende til et ryddet felt. Se billede 2.1.2.1. hvor den blottede tørv er synlig. 

 

 
 

2.1.2.1. Felt 1 – kvas 2006. Sphagnum udspredning på et af de ikke ryddede 

(kvas) felter 
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2.1.2.2. Felt 1 – kvas 2008. Ikke ryddet, udspredning af fragmenter og 

halmdækning. 
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2.1.2.3. Felt 1 – Kvas. Udspredning af Sphagnum fragmenter og halmdækket. 

Sphagnum dækning mindre end 10 %. Halm synlig flere steder. 

 

 

Felt 2 – Kvas.  

(2006: UTM_E 552537;  UTM_N 6296056 (±20ft))  

2008: UTM_E 552536;  UTM_N 6296050 (±3m)  

 

Oversigtsbillede 2.1.2.4. Markeringer med træpæle. Den røde farve er forsvundet. Pælen mod SØ 

mangler. I nordøst af feltet er Sphagnum fallax tilstede i et hjulspor. Meget få cm
2
 Sphagnum på 

kanten af feltet. Der er fortsat spor af halm. 
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2.1.2.4. Felt 2 – kvas m halm 2008. Udspredning af fragment og halmdækning 

2006. 

 

2.1.3. Ingen rydning (kvas), udspredning af fragmenter, men 
ingen dækning med halm 

 

Felt 3 – Kvas uden halm. Jernpæle med gule markeringer:  

(2006: UTM_E 552538;  UTM_N 6296047 (±15ft)) 

2008: UTM_E 552540;  UTM_N 6296048 (±2m) 

 

Oversigtsfoto 2.1.3.1. Alle markeringer tilstede. Meget fin etablering af lyng. En del bølget bunke. 

10-12 Sphagnum planter på nordkanten af feltet ved et hjulspor, se billede 2.1.3.2., ellers ingen 

Sphagnum i feltet. 
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2.1.3.1. oversigtsfoto felt 3 – ikke ryddet, udspredning af Sphagnum fragmenter, 

men ikke halmdækket, 2008. 

 

 
 

2.1.3.1. Nærbillede fra Felt 3, 2008. Få Sphagnum planter (S.fallax) tilstede i 

kanten af et hjulspor. Ellers ingen Sphagnum i feltet. 
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Felt 4 – Kvas uden halm.  

jernpæle med gule markeringer:   

(2006: UTM_E 552542;  UTM_N 6296039 (±16ft)) 

2008: UTM_E 552542;  UTM_N 6296038 (±2m) 

Oversigtsbillede 2.1.3.2. Der blev ikke observeret Sphagnum i 2008. 

 

. 

 

2.1.3.2. Felt 4, 2008. Der er ikke observeret Sphagnum i feltet. 

 

 

2.1.4. Kontrol 

 

Den kontrolbane der blev udpeget i 2006, ligger udenfor det hegnede areal, og der er derfor 

græsning på arealet. Det er i praksis ikke noget problem da arealer i det hegnede uden behandling 

fint tjener som kontrol-områder. Hvis de omgivende arealer betragtes som kontrol, kan man sige at 

Sphagnum ikke er tilstede i kontrolområdet, heller ikke i vandfyldte kørespor. Typisk 

bundvegetation af bladmosser eller alger, se billede 2.1.1.6. 

 

 

 

2.2. Vådbundspodning 

 

Tilsyneladende er der ingen effekt af udspredning af Sphagnum fragmenter i de vanddækkede 

grøfter. Der er stort set observeret Sphagnum fallax og cuspidatum i alle grøfter.  

 

 



 20 

For at få koloniseringen af grøfterne til at forløbe hurtigt skal der være en stor tilgængelighed af 

bl.a. CO2 i vandet. Denne CO2 skal komme fra nedbrydning af organisk materiale. Tilsyneladende 

er nedbrydningen ikke stor nok til at sikre at Sphagnum planterne kan flyde. Sphagnum kan de 

fleste steder lige holde sig under vandoverfladen, hvilket betegnes som ”neddykket”(inundated-

UK), se billederne 2.2.1. Det betyder at de har mangel på CO2, hvilket begrænser fotosyntesen og 

dermed væksten. Væksten er ikke optimal, men langsomt og sikkert går det den rigtige vej. 

 

  
 

2.2.1. Neddykket Sphagnum (inundated) 

 

Ved høj tilførsel af CO2, methan ell.lign kan man under favorable forhold se at Sphagnum flyder 

så godt at planterne kan ”stikke hovedet op” og herved bliver CO2 i luften tilgængeligt. Det sikrer 

optimal hurtigt vækst, og man vil relativt hurtigt kunne se tykke lag af tørvemosser. Dette sker 

også under ”sjapvands-betingelser”. Dette kan man se flere steder i lavvandede områder med lav 

vandbevægelse, se billeder 2.2.2. Tørven i Store Økssø var meget mørk og stærkt omsat inden 

rydningen og genopretningen, og det var derfor heller ikke forventeligt at der ville blive stor CO2 

tilgængelighed i vandet i grøfterne, da der ikke er mere letomsætteligt materiale. Når Sphagnum 

får adgang til luften fjernes en væsentlig vækstbegrænsende faktor, og tuedannelse kan relativt 

hurtigt observeres. 

 

  
 

2.2.2. Sphagnum danner store puder under gunstige betingelser. 
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Da der tilsyneladende ikke er udspredt Sphagnum i alle grøfter, kan det med rimelig sikkerhed 

fastslås at Sphagnum er i stand til naturligt at kolonisere de permanent vanddækkede dele af 

mosen. Vandfyldte hjulspor inde på balkarealerne var i efteråret 2008 stadig kun i meget ringe 

omfang koloniseret af Sphagnum. Dette skyldes sandsynligvis at de tørrer ud om sommeren. De 

hjulspor der blev udspredt S.fallax i i forbindelse med ”tørbundspodningen” har fået et Sphagnum 

lag. Dette viser at kolonisering er et kritisk punkt. I teorien kan vandfyldte hjulspor koloniseres 

igen og igen, hvis de i kritisk grad udtørrer om sommeren. Til gengæld vil vækstsæsoner, hvor der 

ikke er udtørring, muligvis kunne facilitere etablering af Sphagnum selv under normalt barske 

betingelser. 

 

 

3. Lidt om græsning:  
 

Leif Lyngsøe har oplyst: Arealet er blevet græsset af 50 geder fra juni til slutningen af september 

(2008). Det havde været ønskværdigt at starte før, og næste år vil de forsøge at få græsningen i gang 

omkring birkens løvspring. 

 

Der er tydelig forskel på de arealer der græsses, og de frahegnede arealer, se billeder 3.1. 

Umiddelbart ser det ud som om der ikke er birk på de græssende arealer, men ved nærmere eftersyn 

er det tydeligt at der ikke er blade på birkene på de græssede områder – birken er ikke væk – endnu. 

Græsningen har holdt blåtop nede og forhindret blomstring, hvilket også er meget synligt. 

 

 

  
 

3.1. Billeder af græsset/ugræsset. Det er tydeligt der er blade på birken og 

blomstrende blåtop-strå på de ugræssede arealer. 

 

Græsningen meget fokuseret og hensigtsmæssig. Der ædes især birk og blåtop, hvilket er helt 

optimalt. Der er udlagt felter hvor man foretager forskellige forsøg med rydning og græsset 

ugræsset. Det bliver spændende at følge. 

 

Græsningen skal løbende evalueres i forhold til positive og negative effekter. 

Postive 

 holder birk nede/væk 
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 holder blåtop nede 

 

Negative 

 øget næringsomsætning 

 slitage ved overgange 

 slitage ved opstemninger 

 træder stedvis meget i Sphagnum 

 

3.1. Slitage 

 

Der er observeret slitage flere steder på det græssede. Nær dæmningen, som er hovedadgangen til 

genopretningsarealet, er der kraftigt slid, hvilket er en naturlig følge af at det er her fårene kommer 

til og fra arealet. Derudover er slitage forholdsvis koncentreret omkring de overgange der er skabt 

med planker for at sikre fårene kan krydse grøfterne. Hvis det næste år lykkes med en kortere 

græsningsperiode vil dette slid blive mindre. Derudover kan det måske overvejes at etablere flere 

overgange, eller flytte dem i løbet af græsningssæsonen. 
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Billederne viser den slitage, der kan ses ved 

de overgange, der er etableret på arealet 

for, at sikre fårene adgang over grøfterne. 

Under normale omstændigheder vil slitage 

som dette på naturlig højmose nemt kunne 

medføre indvandring af blåtop. Her er dog 

tale om et meget ufavorabelt udgangspunkt 

for genopretningen, og der kan derfor være 

flere hensyn der skal passe sammen. Bl.a er 

der allerede blåtop på arealet, hvilket skal 

begrænses, ligesom opvækst af birk er et 

potentielt meget stort problem. 

Der er fokus på det er en balance, og at det 

er vigtigt på længere sigt at der skal 

etableres et område der ikke kræver 

græsningspleje, da græsning som regel ikke 

er foreneligt med den følsomme 

tørvedannende højmose vegetation. 

3.1.1. Slitage ved overgange 
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4. Blokering af grøfter/hævning af vandstand 
 

Blokeringerne tjener overordnet deres formål, og det ser generelt fornuftigt ud. Flere steder er de 

plader der er sat ned ikke tilstrækkeligt forankret i tørvebalken og hæver ikke vandstanden 

optimalt ift at ”tvinge” overskudsvands ind over de tørre arealer (Pladerne er for korte, og sat for 

lavt). Den buede plastic piling dæmning, se billede 4.1. og 4.2. er optimal og vandstanden ovenfor 

opstemningen er 10 cm højere end under opstemningen. Overskydende vand tvinges ind over 

balkarealet. 

 

 
4.1. Plastic piling opstemning tidligt forår 2006 
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4.2. Samme sted som ovenfor oktober 2008 

 

Flere steder er krydsfiner opstemningerne ikke brede nok (se billede 4.3. og 4.4.), og der er fare for 

at vandbevægelse kan ”grave” pladerne ud, se billede 4.5. Når vandet kan passere udenom 

pladerne bliver vandstandshævningen ikke optimal for de tilstødende balkarealer, hvilket bl.a. 

fremmer blåtop. 

 

 

 
4.3. Eksempel på opstemning af krydsfiner. tidligt forår 2006 
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4.4. Opstemningen er ikke optimal, i dette tilfælde ikke bred nok, og heller ikke 

høj nok. Krydsfiner pladen er sat så den ikke er vandret og vandet passerer ”højre 

om”. 
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4.5. Hvor de nedsatte krydsfiner er for korte er der fare for at vandet ”graver” 

pladen ud, og opstemningen har derfor ikke den ønskede effekt. 

 

 

5. Evaluering: 
 

5.1. Tørbundspodning: 

Tørbundspodnings forsøgene er inspireret af en canadisk metode, baseret på udspredning af et lag 

Sphagnum fragmenter på tørven, hvorefter området dækkes med halm for at skabe et gunstigt 

mikroklima. Se mere i rapporten om udspredningen og forsøgsstart. 

 

Intentionen med forsøgene var at belyse en række spørgsmål, før man evt overvejer at anvende 

denne metode i større stil. Metoden er desuden ikke tidligere afprøvet på et område som ikke er 

tørvegravet. Dette areal er udelukkende drænet. 

 

1. Hvordan sikrer man de udspredte Sphagnum fragmenter kontakt til tørven? 

2. Skal nåle/grenlaget fjernes først 

3. Kan nåle og grene fungere som gunstigt mikroklima? 
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4. Kan man lægge halm på fragmenter spredt på nåle og grene og få en god effekt? 

5. Hvordan er naturligt genindvandring af Sphagnum i området 

 

1. Det er tydeligt fra resultaterne at der skal være kontakt mellem tørven og Sphagnum-

fragmenterne, og dette opnås kun ved at rydde mest muligt nåle og kvas. 

2. Det kan konkluderes at det er vigtigt at fjerne nåle og kvas, da dette lag ellers hindrer de 

udspredte fragmenters kontakt til tørven. 

3. I de ikke ryddede felter blev det testet om det var kontakten til tørven der var essentiel, eller de 

tilbageliggende nåle og grene evt kunne medvirke til at skabe gunstigt mikroklima. I de ikke 

ryddede felter uden halm ses ikke Sphagnum på trods af udspredning. Dette vidner om de barske 

betingelser der er på arealerne for naturlig genindvandring af Sphagnum. 

4. Skal der være kontakt til tørven, eller er det halmen alene der sørger for etableringen. I de ikke 

ryddede arealer med udspredning og halmdækning blev der observeret noget Sphagnum. Det kan 

dog ikke afvises at det lige præcis er der hvor tørven var blottet denne etablering har fundet sted. 

Under alle omstændigheder en ret lav dækning med Sphagnum. 

5. Der er ikke observeret naturlig genindvandring på de mellemliggende balkarealer, som har 

fungeret som kontrol. Sphagnum har ikke bredt sig udenfor de områder hvor der er udspredt. 

 

Etableringen har uden sammenligning været størst i de arealer der blev ryddet, fragmenter udspredt 

og dækket med halm. Ud af de 3 felter var der lav succes i felt 2, men det skyldtes ikke metoden, 

men det faktum at et dyr havde undermineret feltet, muligvis tiltrukket af halmdækningen. 

 

I forsøgsopstarten blev det valgt udelukkende at anvende ”de røde arter”, som omfatter Sphagnum 

magellanicum og flere i acutifolia gruppen (S.rubellum, S.capillifolium og S.subnitens), da de er 

bedst i stand til at klare en vis udtørring. Det burde have været afprøvet hvordan Sphagnum fallax 

ville have reageret på metoden. S.fallax er ikke hjemmehørende på højmose, men er kendt for 

hurtigt at kolonisere tørvegrave og grøfter. I dette forsøg har den etableret sig flere steder på det 

mellemliggende balk-område, på trods af de forholdsvis barke betingelser. Da adgangen til at høste 

S.fallax er meget større end for de røde arter bør det overvejes om denne art skal afprøves i 

fremtiden.  

Enhver Sphagnum art er bedre end ingen Sphagnum i en etablerings fase, og det er lettere for 

Sphagnum at indvandre i et Sphagnum lag, end indvandring på et sted uden Sphagnum. 

I meget lille skala er S.fallax afprøvet i dette forsøg i forbindelse med podning og halmdækning af 

et par hjulspor.  S.fallax er dog fortrinsvis knyttet til det meget fugtige-våde og er en lidt mere 

næringskrævende art, end typiske højmosearter. Den er karakteristisk for ekstremfattigkær. Den 

næsten ubegrænsede adgang til S.fallax gør denne art meget interessant i forbindelse med 

naturgenopretning.  

Der observeres stort set ikke Sphagnum på de centrale dele af tørvebanerne. Der var allerede 

Sphagnum tilstede før igangsætning af eksperimentet, men disse små bevoksninger er stort set væk. 

Rydningen udsætter arealet for udtørring og vind. 

 

Konklusionen på tørbunds-podningen må være at rydning, fragmenter og halmdækning gør 

forskellen. Der er resultater fra Canada der antyder at der indtræder en kritisk periode 3-5 år efter 

podningen. Det kan være kritisk at halmen forsvinden, hvis der ikke er etableret et 

vegetationsdække af højere planter. I dette område er der etableret vegetationsdække, og man må 

derfor håbe at de etablerede Sphagnum bevoksninger er robuste nok til at klare sig. 
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5.2. Vådbundspodning /”grøfte podning” 

Der er meget høj dækningsgrad af Sphagnum i stort set alle de vandfyldte grøfter, uanset om der er 

podet eller ej. Det må derfor konkluderes at ved favorable forhold vil Sphagnum naturligt 

indvandre.  Der er ikke tykke tørvelag i grøfterne endnu, bl.a. fordi væksten begrænses af CO2 (se 

mere afsnit 2.2.). Der er dog ingen tvivl om at Sphagnum har etableret sig for at blive.  

Lagg-zonen har meget tidligt haft en fin neddykket population af Sphagnum.Udbredelsen af tilført 

materiale kan debatteres da kaskade virkningen i de opstemmende grøfter i princippet betyder at 

den udbredte Sphagnum i LAG-zonen mod nord og vest, kan skylles ned over arealet i grøfterne.  

Det er håbet at man indenfor en kort årrække vil kunne observere at der dannes store Sphagnum 

puder og tørvedannelsen øges. Sphagnum i grøfterne er forholdsvis robust da planterne i et vist 

omfang kan fluktuere med vandstanden. 

 

5.3. Græsning/slitage 

Græsningen kan være med til at sikre at successionen ikke kommer i en negativ spiral med meget 

høj blåtop dækning. Dette er ofte forekommende på arealer med svingende vandstand, som er lidt 

for tørre. Det skal sikres at vegetationen ikke slides så meget, at tørven vedbliver at være blottet. 

Blottet mørk tørv giver optimale spiringsforhold for birk.  

Græsning kan i sig selv medvirke til en ond cirkel hvor det virker selvforstærkende og efterfølgende 

kan græsning ikke ophøre på arealet. 

Det fremadrettede fokus bør fortsat være at sikre optimale forhold for en tørvedannende vegetation 

med bunddække domineret af Sphagnum.  

 

5.4. Opstemninger 

Opstemningerne bør gennemgås og forstærkes, så optimal vandstand sikres. Overordnet ser det fint 

ud, men selv små øgninger i vandstanden kan være afgørende i tørre perioder. Vegetationen i et 

område afspejler meget præcis tilgængeligheden af vand. 

 

 

5.5. Afsluttende bemærkninger/anbefalinger 
 

Generelt fin etablering af lyng og kæruld. Etablering af blåtop kan blive problematisk. Den store 

næringsomsætning efter rydning og omsætningen i nåle-laget er favorabel for etablering af blåtop, 

som er mere næringskrævende end naturlig højmose vegetation. Svingende vandstand øger også 

omsætningen og kan således være medvirkende til at blåtop kan brede sig endnu mere. Det er 

spændende at følge om balancen mellem blåtop og naturlig højmose vegetation tipper til den ene 

eller anden side, da tæt blåtop kan bringe et areal ind i en selv-forstærkende negativ spiral. 

 

Forsøget med at genoprette en tidligere tilplantet højmose tegner rigtig fint, og det må betragtes som 

overvejende sandsynligt at der i løbet af 30 år kan etableres en vegetation der kan betegnes som 

7110 aktiv højmose. Det er den tidshorisont habitatdirektivet opstillet for 7120 nedbrudt højmose 

med mulighed for naturlig gendannelse. 
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