
LIFE Højmoseprojektet seminar 2010



Metoder til vandstandshævninger



Ting som har indflydelse på metodevalget

a. Størrelsen af arealet

b. Grøfte bredde og dybde

c. Højde forskelle

d. Mængden af spagnum 

e. Tykkelsen af spagnumlaget (hvor langt ned til fast bund)

f. Hvad har kommunen givet lov til 



Metodevalg

a. Blokering af grøfter ved anvendelse af naturligt forekommende spagnum.

b. Blokering af grøfter ved anvendelse af spuns (træ, plastik, jern)

c. Blokering/opgravning af dræn



Gennemgang af arealet for at finde de rette metoder.

a. Blokering af grøfter ved anvendelse af naturligt forekommende spagnum.

b. Blokering af grøfter ved anvendelse af spuns (træ, plastik, jern)

c. Blokering/opgravning af dræn



Metodevalg

a. Blokering af grøfter ved anvendelse af naturligt forekommende spagnum.

b. Blokering af grøfter ved anvendelse af spuns (træ, plastik, jern)

c. Blokering/opgravning af dræn



Blokering af grøfter ved anvendelse af naturligt forekommende spagnum

a. Små grøfter max 2 m. bredde.
Lille gravemaskine 3-7 tons som selv medbringer køreplader.
Spærringerne blev anlagt hver gang kvoten faldt med 10 cm 
Jo bredere grøft jo længere spærring
Ved hver blokering blev grøftens sider og bund gravet ”rene” og spagnum taget i maskinens 

arbejdsområde som fyld. Spagnum kan ikke komprimeres !!!
Det er meget vigtigt at tørv er mod tørv, og højden på spærringen skal være over terræn idet tørven 

sætter sig
b. Større grøfter bredere end 2 m.
Samme regler som beskrevet ovenfor.
Men for at mindske vandpresset kan en total dækning af grøften vælges, idet der normalt ligger 

opgrav på kanterne.













Blokering af grøfter ved anvendelse af spuns (træ, plastik, jern)

a. Valg af spunstype.
a. Træ (krydsfinerplader 1.22 X 2.44)

Kan sættes sammen for at dække hele grøftebredden + overlap.
Begrænsning ved for stor tørvetykkelse (2.44 m)
Besværlig at transportere over store strækninger.
Rådner hurtigt 
Tunge

b. Plastik
Kan fås både som reel spuns med fjer og not samt som glatte plader
Rådner ikke
Ikke så følsom overfor PH i vandet
Lette

c. Jern
Skal kun anvendes ved store grøfte bredder
Følsom overfor PH i vandet
Kræver store maskiner























Blokering/opgravning af dræn.

Husk at de fleste moser er veldrænede med drænrør



 

Prøv at få fat i drænkort



 

Grav drænrør op for hver 20 meter og lav en spærring her.



 

Vurder effekten af spærringerne (vandstanden på begge sider, lav på den ene 
side kan indikere at der er side dræn)



 

Maskinvalg varierer alt efter drænstørrelse og areal størrelse.
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