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Højmosen 
– en truet naturtype

Højmoserne var fra oldtiden helt op til historisk tid en af Dan-

marks mest almindelige mosetyper. De var mest udbredte i 

Jylland, men fandtes også i det østlige Danmark. Før i tiden var 

25 % af landet dækket af moser, med højmosen som den mest 

almindelige, i dag er tallet nede på 2 – 3 %.

Gennem tiderne har man udnyttet de ressourcer, der var at 

hente i højmoserne.

Tørv til brændsel og i nyere tid til jordforbedring i haver og 

gartnerier. I takt med teknologiens udvikling blev det lettere og 

lettere at afvande højmoserne, grave tørv i store mængder, lave 

dem om til landbrugsjord eller tilplante de højmoser, der lå i 

skov.

I Danmark har det betydet, at mere end 95 % af vores højmoser  

er forsvundet, og at vi stort set ikke har nogen helt intakte høj-

mosearealer tilbage. Den kraftige tilbagegang af højmoserne 

har også fundet sted i det øvrige Europa, så også på europæisk 

plan er højmoserne en truet naturtype. Derfor er højmose en af 

de højt prioriterede naturtyper, der er beskyttet i EU’s habitat-

direktiv, og som indgår i det Europæiske netværk af beskyttede 

naturtyper, der betegnes NATURA 2000.

Gennem EU’s habitatdirektiv har Danmark forpligtet sig til at 

passe godt på højmoserne, sørge for at de ikke går yderligere 

tilbage og helst øge arealet og antallet af højmoser – det kaldes 

at etablere ”en gunstig bevaringsstatus”. 

På baggrund af dette fik Naturstyrelsen sammen med fire amter 

(Viborg, Vejle, Sønderjylland og Fyn) i 2005 projektmidler fra 

EU’s LIFE-ordning til at hjælpe nogle af højmoserne i Danmark 

og til at afprøve forskellige genopretningsmetoder i en dansk 

sammenhæng.  Projektets titel er: ” Restaurering af højmoser 

i Danmark med nye metoder” på engelsk:  “REstoration of 

RAised BOGs in Denmark with new methods”  heraf forkortelsen 

RERABOG.

RERABOG projektet blev afsluttet 31. oktober 2011. 

LIFE er EUs støtteprogram for natur- og miljø-

projekter i hele EU.

Udbredelse af højmoser i 1919 (mosesamfund større end 5 ha) 
(Fremstillet ud fra Thøgersen 1942).

Udbredelse af højmoser i 2000.

Natura 2000 er navnet på et europæisk netværk  

af natur, som EUs lande har udpeget, hvor der 

gælder særlige regler for beskyttelsen. 
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Højmosen er dannet af tørvemosser (Sphagnum) gennem år- 

hundrede. Højmosen bliver høj, fordi tørvemosserne hele tiden 

vokser, og fordi miljøet i mosen er så surt at den tørv, der dannes, 

ikke bliver nedbrudt og omsat. På den måde dannes der hvert 

år et nyt tyndt lag af døde plantedele, som ikke bliver nedbrudt. 

Det øverste levende plantelag vil derfor hele tiden bevæge sig 

længere og længere opad. 

Tørvemos er i stand til at suge vand op til ca. 50 cm op over det 

oprindelige grundvandspejl, men efterhånden som tørvelaget 

vokser op, presses de nederste lag sammen og bliver uigennem-

trængelige for vand. Planterne kan så ikke få vand og næring fra 

grundvandet og må udelukkende klare sig med, hvad der findes 

i luften og nedbøren. Hermed er den egentlige højmose dannet.

Betingelserne for plantevækst på højmosen er barske. Forholdene  

er meget næringsfattige og der er kun de vandreserver planterne 

selv kan fastholde fra nedbøren. Oven i det danner tørvemosserne 

– ved forskellige biokemiske processer – selv et meget surt miljø.

Kun ganske få planter kan klare sig i det sure og våde miljø, 

der er i den næringsfattige højmose. Andre plantearter vil have 

meget svært ved at fortrænge højmosearterne i en upåvirket 

højmose, og den er derfor en af de mest stabile naturtyper, der 

findes.

Højmosen er således en af de få typer klimaksnatur, vi har her  

i landet.  (Klimaksnatur er en naturtype, som vi også ville have,  

hvis naturen fik lov til at udvikle sig frit uden menneskets ind-

blanding).

Så selvom højmosen isoleret set er en meget artsfattig natur-

type, danner den til gengæld et helt enestående og kompliceret 

økosystem. Så det lille antal arter betyder ikke, at højmosen 

ikke har en stor biodiversitet. Diversitet (forskelligartethed) er 

ikke kun antallet af arter med også de antal af former og struk-

turer, der optræder i et økosystem, og netop her er højmosen 

helt enestående.  Den er nemlig kendetegnet ved at de få arter, 

Højmosen  
– en artsfattig, men utrolig 
kompleks og unik naturtype
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Kærulden blomstrer på højmosen. 
Foto: Thomas Eske Holm , www.fugleognatur.dk

Skematisk snit af en højmose (Moseplejebogen, Fredningsstyrelsen 1985).

der er, danner mange forskellige strukturer med helt specielle 

funktioner, som tilsammen danner et økosystem, der har en 

ægthed, naturlighed og kontinuitet (vedvarighed) som er ganske 

speciel.

Man kan nærmest beskrive den upåvirkede højmose som en 

stor organisme i balance med sig selv. Det betyder, at højmoser 

er meget følsomme over for forstyrrelser. Hvis dele af systemet 

beskadiges eller påvirkes, får det konsekvenser for hele systemet. 

Desværre er det situationen i alle de danske højmoser, og der er  

derfor behov for at beskytte de rester, der er tilbage bedst muligt. 

Samtidig er det vigtigt at finde metoder til at genoprette de dele  

af moserne, hvor der stadig er muligt at få genopbygget højmose- 

systemet.

Soldug, en af de få men spændende arter der findes i højmoserne. En af 
Danmarks få insektædende planter.

Bølleblåfugl, en sommerfugl som næsten kun findes i tørvemoser.
Foto: Tom Nygård Kristensen.
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Siden jernalderen har man gravet tørv til brændsel i højmoserne.  

I lang tid foregik denne indvinding i en balance med naturen, så 

højmosen kunne nå at blive genopbygget.

Men i takt med landbrugets udvikling og senere industrialise-

ringen, blev det teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt at dræne 

højmoserne. Det blev dermed muligt at grave tørv, opdyrke og 

tilplante hidtil utilgængelige højmosearealer.

Indvinding af tørv til brændsel stoppede i 1950’erne, men afløstes 

så af indvinding af tørvesmuld (spagnum) til haver og gartnerier, 

en udnyttelse der har foregået helt ind til nu.

Men med RERABOG projektet blev den negative udvikling vendt.  

Gennem generationer har danskerne hentet værdier ud af høj-

moserne og taget de afvandede områder under plov. Nu kom 

tiden til at sikre og forbedre de sidste rester af de oprindelige 

højmoser, samt give plads og mulighed for, at nye højmoser vil 

kunne vokse op på de afgravede arealer.

På i alt syv arealer i Jylland og på Fyn har projektet været i gang:

•	 Ved	Store	Økssø	i	Rold	Skov

•	 I	Brandstrup	Mose	mellem	Viborg	og	Bjerringbro

•	 I	Boest	Mose	nord	for	Nørre	Snede

•	 I	Svanemosen	syd	for	Kolding

•	 I	Storelung	mellem	Glamsbjerg	og	Ringe

•	 I	Nybo	Mose	mellem	Fåborg	og	Svendborg

•	 I	Kongens	Mose	ved	Draved	Skov	syd	for	Løgumkloster

Arbejdet har været organiseret af Naturstyrelsens lokale en-

heder. På fire af lokaliteterne er der udelukkende arbejdet på 

statsejet jord, mens der på de tre resterende, som er privatejede, 

har været en tæt dialog med ejerne. Hvor der ikke allerede var 

fastlagt pleje i forbindelse med en fredning, er der indgået aftaler 

med de berørte lodsejere. I alt er der 120 – 130 private ejere inden 

for projektområderne.

Projektarealerne var meget forskellige, såvel i størrelse, som 

hvor meget uberørt højmose, der var tilbage, og hvor ødelagt 

den afgravede del af mosen var.

Ved Store Økssø er højmosen ikke afgravet, men grøftet og 

tilplantet med skov. Så her blev der fældet 30 hektar skov og 

blokeret mere end 12 km grøfter med 720 spærringer. Desuden 

blev der gjort forsøg med at høste og udsprede tørvemos for 

at fremme tørvedannelsen. 1.700 m af en eksisterende sti blev 

forstærket og desuden blev der bygget en 6 m lang bro. 

I Brandstrup Mose er højmosen meget afgravet og tilgroet og 

der er kun få hektar urørt højmoseflade tilbage. Ydermere gik 

der en 950 m højspændingsledning gennem mosen. Denne blev 

erstattet af 1.150 m kabel syd om mosen. Desuden blev der er 

etableret en 1.000 m lang drænledning. Den sikrer afvanding 

af markerne nord for mosen og beskytter mosen mod nærings-

holdigt drænvand. Ved afløbet fra mosen blev der etableret et 

Blokering af grøfter  
og trærydning afløser  
tørvegravning, opdyrkning  
og tilplantning

Udkørsel efter rydning ved Store Økssø.
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stemmeværk og et 135 m langt dige, som betyder at vandstan-

den inde i mosen kan hæves ½ meter mere, end det ellers ville 

være muligt. I selve mosen blev der blokeret grøfter og ryddet 

træer på knap 20 ha.

Boest Mose har dels været afgravet og dels tilplantet med skov. 

Så her blev der ryddet 25 ha skov og blokeret 4,5 km grøfter.

Svanemosen er præget af tørveindvinding, tilgroning og til- 

plantning, så her blev der ryddet 64 ha skov og opvækst samt 

blokeret næsten 12 km grøfter. Desuden blev der anlagt et over-

dækket udsigtstårn i mosens sydlige ende.

Nybo Mose er en lille mose præget af tilgroning og afvanding. 

Her blev der ryddet 4 ha bevoksning og blokeret 1,1 km grøfter.

Storelung var tilgroet og afvandet. 1,5 ha skov og 12 ha tæt 

opvækst blev ryddet. Desuden blev der lukket 2,5 km grøfter.

Kongens Mose er den største af projektarealerne, et meget vari-

eret område, der indeholder alt lige fra helt uberørt højmoseflade 

til helt afgravet højmose, som har været under plov.  Indsatsen 

her har været lige så varieret: blokering af 15 km grøfter og 4 

km dræn, rydning af skov og opvækst på 140 ha, flytning af 

adgangsvej, anlæg af parkeringsplads og lav handikapvenlig 

udsigtsplatform.

Information

På de af lokaliteterne, hvor der er almindelig adgang, er der sat 

informationstavler op, som fortæller om projektet på stedet. 

Der har været gravet tørv i de danske moser siden jernalderen. Illustration Niels Bach.

Rydning i Nybo Mose.

Brandstrup Mose: Dige med stemmeværk.
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Store Økssø 
(DK00FX126)
N2000	18

Brandstrup Mose 
(DK00EX138)	
N2000	34

Boest Mose
(DK00DZ153)
N2000	53

Svanemosen
(DK00BX337)
	N2000	226

Kongens Mose
(DK009X061)	
N2000	99

Nybo Mose 
(DK008X194)	
N2000	120

Storelung 
(DK008X193)	
N2000	119

Projektområder

© Kort & Matrikelstyrelsen.
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Et af målene har været at teste forskellige metoder, som kan an-

vendes ved genopretning af højmoser i Danmark. Der har dels 

været tale om metoder, som med held har været anvendt i andre 

europæiske lande, dels afprøvning af nye ideer.

Spærringer i grøfter

Der er blevet brugt forskellige metoder til at lukke grøfter på:

• Lukning med tørvedæmninger

• Lukning med plader (glat plastic, profileret plastic og 

vandfast krydsfiner)

• Lukning med en kombination af tørvedæmninger og plader

• Lukning med at fylde hele grøften op

• Lukning af brede kanaler med store jernspunser

Alle typer lukninger har virket efter hensigten, men de har hver 

deres fordele og ulemper samt meget forskellig pris. Kunsten er 

at vælge den type, der passer præcis til den højmose, man skal 

genoprette.

Mange metoder  
har været afprøvet

Dæmning af tørv: Lukning af grøft med tørvedæmning.

Dæmning med plader: Lukning af grøft med plader.

Dæmning med tørv og plader.Spærring med jernspunser.
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Dige

Et enkelt sted (Brandstrup Mose) har det udover lukning af 

grøfter været nødvendigt at bygge et dige på 135 m for at kunne 

hæve vandstanden nok i mosen.

Maskiner og metoder

I forbindelse med trærydningerne har der været testet forskellige 

maskiner og nye metoder. En af metoderne var en skånsom me-

tode til at få det fældede træ væk fra højmosen. Man brugte en 

gravemaskine med en 20 m lang arm, så man undgik at køre for 

meget på arealer. Metoden virkede, men viste sig at være dyr.  

Mere succesfuld var brugen af en metode, hvor den maskine der 

flytter træet, står på fast grund i form af en ”ø” af køreplader, som 

maskinen selv flytter rundt. Denne metode var meget succes-

fuld, og blev derfor også brugt af de maskiner, der skulle rundt 

og lave tørvedæmninger.

Metoden kan anvendes i stor skala med køreplader af jern, men 

kan også bruges i mindre skala, hvor der anvendes plasticplader.

Rydning af træer

Rydning af træer på højmosen har to formål.

Dels giver det mere lys til tørvemosserne, som ikke kan tåle at  

blive skygget væk, dels mindsker det den fordampning, der sker 

fra træernes blade. Da højmoserne i Danmark naturligt er træ-

frie, er det ideelle, at al træ på moserne fjernes helt. 

I realiteten er dette ikke altid muligt. Enten fordi det er teknisk 

vanskeligt og derfor bliver for dyrt, eller fordi det vil skade høj-

mosens plantevækst for meget.

I projektet er der anvendt flere rydningsprincipper. De fleste 

steder er al fældet træ blevet fjernet. Visse steder har det ikke 

været hensigtsmæssigt eller muligt at fjerne træet, og det er 

derfor blevet liggende på arealet. 

Selvom dette ikke er ideelt, er det acceptabelt, fordi den nærings- 

stofmængde der tilføres med træmassen trods alt er begrænset 

og opvejes af at man undgår de skader det vil påføre plantevæk-

sten at fjerne de fældede træer. 

I nogen tilfælde er der endog en fordel at lade træerne ligge. Det 

er når de kan ligge i gamle vandfyldte tørvegrave eller kanaler, 

hvor de er med til at dæmpe vandbevægelserne når det blæser. 

På den måde får tørvemosserne lettere ved at etablere sig og 

dermed starte opbygningen af en ny højmose.

En ø af køreplader: gravemaskinen her medbringer selv den faste grund i 
form af køreplader.

Test af langtrækkende gravemaskine til flytning af kvas.

Dæmning.
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Genrydning

Når man rydder træer på ødelagte højmoser, er det mere reglen 

end undtagelsen at der kommer genvækst (ny opvækst af træer 

og buske). Erfaringerne i projektet viser at genvækst er et pro- 

blem på næsten alle projektarealer. Den kan alene reduceres til 

et minimum, hvis det også er muligt at sikre optimale vand-

standsforhold.  

Derfor har det i projektet været nødvendig at genrydde mange 

af arealerne.

Der har været anvendt metoder som:

• Rydning med buskrydder

• Afhugning af skud fra stubbe og rødder med økse

• Maskinel rydning med grenknuser monteret på en piste-

maskine (se foto)

• Afgræsning med geder

Hovedkonklusionerne er at jo tidligere man kommer i gang med  

genrydning, og jo oftere man kan komme over arealet (to gange 

årligt i starten), jo større chance er der for at få bugt med gen-

væksten. Dette er ikke billigt, og derfor er der også vigtigt at 

man, inden man rydder træer første gang, sikrer sig man også 

kan fortsætte med at holde arealet fri for træer. Kan man ikke 

det, gør man måske ondt værre og er bedre tjent med at undlade 

en rydning. Tørvemosserne har brug for lys, så hvis en rydning 

giver en tæt opvækst, der skygger mere end den man fjernede, 

havde man været bedre stillet ved ikke at rydde.

Afgræsning kan løse noget af genvækstproblemerne. Men da 

græsning i det lange løb kan skade højmosen, skal afgræsning 

altid være en midlertidig løsning. Så det er vigtigt at man har en 

plan for hvornår den skal høre op.

Udspredning af tørvemos

På mosen ved Store Økssø er der for at fremme tørvedannelsen 

gjort forsøg med at høste og udsprede tørvemos. Metoden er 

kendt fra andre lande, og er her testet for anden gang under 

danske forhold. Forsøget var ganske lille, men havde et positivt 

udfald. 

I et nyt LIFE projekt på Lille Vildmose vil man prøve metoden i 

større skala på 20 - 30 ha. 

Pistemaskine med grenknuser.

Nedsætning af jernspuns.

Udspredning af tørvemos.
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For at følge udviklingen i tørvemosserne i projektets højmoser, 

blev der i 2006 lavet en basisregistrering af mængden af tørve-

mos. Registreringen forgik ved at der blev lagt 2 – 4 linjer ud i 

hver mose og i hver linje blev mængden af tørvemos gjort op.

Denne registrering blev gentaget i 2010. 

Det skal understreges, at målingerne er rettet mod at følge ef-

fekten af projektets indsats, og ikke siger noget om de enkelte 

mosers generelle tilstand.

Har projektet betydet  
fremgang for tørvemosserne?

Resultatet viser, at der i hovedtræk har været en fremgang i 

mængden af tørvemos. For 20 ud af 25 linjer er der fremgang, 

og samlet set er der fremgang for alle lokaliteterne. Det betyder 

at mængden af tørvemos (dækningsgraden) er steget i løbet af 

projektet. Så der er tale om en meget positiv udvikling, som går 

i den rigtige retning, men det skal ikke skjules, at der er lang 

vej endnu. Dækningsgraden skal op på mindst 80 %, hvis et 

område skal kunne karakteriseres tørvedannende og i gunstig 

bevaringsstatus.  Den bedste dækningsgrad, der er set i regi-

streringen er kun på knap 40 %.  Så den gunstige udvikling er 

startet, men den skal følges på vej fremover for, at man kan nå 

det endelige mål.

Dækning	i	cm Udvikling	2006	=	100 Dækningsgrad	i	%

Lokalitet længde	i	cm 2006 2010 2006-2010 2006 2010

Store Økssø 187.400	 24.715	 38.761 157 13,2 20,7 

Brandstrup Mose 239.600	 42.163	 44.691 106 17,6 18,7 

Boest Mose 134.800	 30.670	 37.134 121 22,8 27,5 

Storelung 149.400	 31.386	 36.342 116 21,0 24,3 

Nybo Mose 165.900	 7.664	 10.813 141 4,6 6,5 

Svanemose 369.400	 37.306	 43.981 118 10,1 11,9 

Kongens Mose 302.900	 26.159	 28.614 109 8,6 9,4 

Udvikling i tørvemosserne på højmoserne i projektet.
Kilde: Overvågning af de højmosearealer der indgår i Life højmoseprojektet 2006-2010, Mette Risager, RisagerConsult.
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Vand og lys skal tilbage til mosen

Man fristes til at sige, at der er tre metoder til at få gendannet 

højmosen, og det er vand, vand og mere vand. Det er selvfølgelig 

ikke helt rigtigt, for de tørvedannende mosser kræver også lys 

og næringsfattige forhold.

Men det et helt sikkert, at har man ikke fået skabt den optimale 

hydrologi (så meget vand på mosen som muligt), så har de øvrige 

ting, man kan gøre for mosen stort set ingen betydning.

Hermed er det ikke sagt, at man ikke skal gøre disse ting, men 

at det er meget svært, hvis man ikke samtidig sikrer tilstrække-

ligt vand på mosen.

Hvordan gør man så det?  Mosen får jo kun det vand, der kommer 

med nedbøren, og når man ser bort fra de globale klimaforan-

dringer, så er nedbøren ikke noget, vi mennesker har indflydelse 

på.

Så det vi kan gøre er at sørge for, at det vand der falder på høj-

mosen, også bliver på den i så lang tid som muligt. 

Vandet forsvinder på to måder fra mosen; via afvanding gen-

nem grøfter og dræn og via fordampning fra de træer, som har 

overtaget den ødelagte højmose.

Så det er meget enkelt:

Først skal al afvanding stoppes ved at sløjfe dræn og blokere 

grøfter. Er der tale om en meget afgravet mose, kan der desuden 

blive tale at bygge diger og ændre terrænet.

Dernæst skal opvæksten af træer og buske fjernes – det giver 

dobbelt gevinst: fordampningen mindskes, og der kommer mere 

lys til tørvemosserne. 

Det enkleste er at fælde træer og buske: her opnår man den 

ønskede effekt med det samme, men som tidligere nævnt kan 

det resultere i et problem med ny opvækst.

Hvis man er sikker på at få rigtig meget vand på mosen, så har 

man også den mulighed at lade træerne stå og langsomt gå ud 

af drukning. Her er effekten ikke så hurtig, til gengæld undgår 

man mange af problemerne med genvækst.

Hvad med luftbåret næringsstof?

Højmosen er en næringsfattig naturtype. Så den er påvirket af 

de luftbårne næringsstoffer, der er i et moderne samfund. Det 

kan man ikke gøre meget ved i en genopretning, udover at sørge 

for, at alle de øvrige faktorer er så optimale som muligt. 

Stat og kommuner gør hele tiden en indsats for at nedbringe på-

virkningen fra de luftbårne næringsstoffer. Først og fremmest 

ved den generelle administration og planlægning.

Hvordan passer vi højmosen 
på den bedste måde?

Flisning af træ i Svanemosen.

Rydning ved Store Økssø. 
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I tørre tal har projektet opfyldt de mål man havde sat sig inden 

man gik i gang.

Man har med sikkerhed forbedret hydrologien på 365 ha oprin-

delig højmose og delvis ødelagt højmose, og dermed væsentligt 

forbedret chancerne for at de kan blive højmoser igen.

Der er ryddet træer op opvækst på næsten 300 ha.

Der er testet og udviklet forskellige metoder til at genoprette 

højmoserne hydrologi og til at kontrollere genvæksten af træer 

og buske. 

I den forbindelse er der udgivet et teknisk erfaringshæfte både 

på dansk og engelsk.

Der er gennemført et litteraturstudie af de bedst egnede maskiner 

til brug ved genopretning af højmoser.

Der er lavet forsøg med at ”udplante” tørvemos for at fremme 

etableringen af ny vækst af tørvemos.

Og der er beskrevet en enkel metode til at overvåge udviklingen 

af tørvemosserne i genoprettede højmoser.

Har projektet nået sine mål?

Har moserne så fået det bedre?

Ja, det har de. Det kan ses af de registreringer, der er nævnt 

tidligere, at der er sket en fremgang for tørvemosserne på alle 

højmoserne i projektet.

På tre af lokaliteterne er der sat målere op, som måler vandstanden 

hver 6. time hele året rundt. Når man ser på disse målinger før 

og efter genopretningen, kan man se, at den har mindsket det 

fald i vandstanden, der sker henover sommeren i en afvandet 

højmose.

Men at højmoserne har fået det bedre, betyder ikke at alt er i 

den skønneste orden.

Der er lang vej igen, men de første skridt er taget i en den rigtige 

retning. 
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Hvad er det vigtigste projektet har lært os?

Det kan lade sig gøre at vende udviklingen på selv meget øde-

lagte højmoser, så mosen får det bedre og udviklingen går i den 

rigtige retning.

Vandet er det vigtigste for genopretning af en højmose.

Rydninger skal foretages med omtanke. Tørvemosserne har brug 

for lys, så hvis en rydning giver en tæt opvækst, der skygger mere 

end den, man fjernede, har man gjort ondt værre

Genrydning skal gøres tidligt og ofte for ikke at ende med at 

blive en permanent nødvendighed.

Græsning kan bruges til at holde opvækst nede, men må aldrig 

blive et permanent foretagende. I projektet har der været god 

erfaring med brug af geder, idet de har den træagtige opvækst 

som deres foretrukne spise.

De oprindelige flader er svære at genoprette, da de ofte ligger til- 

bage som øer i et afgravet tørve-landskab. Det vigtigste er derfor 

at sikre dem på grund af den historie, der er gemt i de oldgamle 

lag af tørv.

Hvis man ønsker en tørvedannende vegetation, skal der være 

fokus på de dele af moserne, hvor tørven kan vandmættes per-

manent. 

Det er især i de gamle tørvegrave, som kan sættes under vand, 

at man kan få en aktiv tørvedannende vegetation og sikre at der 

igen dannes tørv. 

Her ligger udfordringen og mulighederne i det videre arbejde med 

at genoprette Danmarks højmoser.

Kongens Mose. 

Boest Mose.

Kæruld: Kærulden blomstrer i Havemosen ved Store Økssø.
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Kongens Mose.





Miljøministeriet
Højbro	Plads	4	
1200	København	K	

www.mim.dk

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder – et LIFE-Nature projekt 

Lægmandsrapport

Denne såkaldte lægmandsrapport er et led i afrapporteringen af LIFE-Nature projektet 

RERABOG.

Projektets formål er at genoprette højmose i 7 projektområder samt udvikle og udbrede  

metoder til at genoprette højmoser i en dansk sammenhæng.

Projektet er gennemført af Naturstyrelsen i perioden 2005-2011.

Projektet er støttet af EU-LIFE, der er EUs støtteordning til miljø- 

og naturområdet. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager til 

oprettelsen af det europæiske netværk Natura 2000. 

Natura 2000 er et økologisk netværk af beskyttede naturområder 

gennem hele EU. Netværket består af områder der er udpeget som 

habitat- og fugle-beskyttelsesområder.


