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1. Indledning 
 
Som beskrevet i Action A.4 i LIFE højmoseprojektet er der blevet initieret forsøg med udspredning 
af Sphagnum på den ryddede del af Store Økssø Mose, maj 2006.  
 
Før rydning var Store Økssø Mose stort set trædækket. Dele af arealet lignede ifølge ansatte ved 
Buderupholm Statsskovdistrikt en svensk skov. Det vil i denne sammenhæng sige at det var en 
forholdsvis lysåben blanding af birk, rødgran og skovfyr. Andre dele af arealet var tilplantet med 
sitka. Under sitka bevoksningerne var der stort set intet bunddække, kun et tæt lag nåle. I 
birkeblandingsskoven var der stedvis en fin bundvegetation af bl.a. blåbær. I de lysåbne dele var der 
Sphagnum i grøfterne flere steder. Det østligste areal nær den dybe brunvandede tørvegrav havde 
mest mosepræg. Bl.a. var der fine Sphagnum bevoksninger på vejen ved tørveskæret domineret af 
tuekæruld.  
 

1.1. Hvorfor udspredning af Sphagnum? 
 
Idet der er udpræget mangel på Sphagnum i området, og spredningspotentialet er begrænset er det 
valgt at etablere en række forsøg, der skal dokumentere effekten af at forsøge at initiere en gunstig 
succession. Formålet er at finde metoder til hurtigst muligt at få etableret en tørvedannende 
vegetation på arealet, hvilket er den bedste dokumentation for at det tidligere højmoseareal har en 
succession i retning af højmose, og at en central funktion som tørvedannelse er genetableret. 
 

1.2. Rydning og hævning af vandstand 
 
Arealet fremstår efter rydningen i september 2004 med lange tørvebaner og mellemliggende grøfter. 
Mod syd, fra vest til øst er arealet afgrænset af en ringkanal, som stort set følger den oprindelige 
lagg-zone. Mod syd er arealet afgrænset af Store Økssø ( eller stien om søen) og mod sydvest 
danner hovedafvandingsgrøften skel mod den del af mosen der endnu ikke er ryddet. 
 
Lukning af grøfter med vandfast krydsfiner blev påbegyndt sidst i marts 2005, og afsluttet i april 
2005. Vinteren 2005/06 er der etableret yderligere et antal opstemninger med ”Plastic Piling”, hvor 
det viste sig at vandstanden blev for høj til de opstemninger der var etableret i foråret. 
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Fig 1.2.1. Eksempel på opstemning af Plastic Piling. 

 
Fig 1.2.2. Eksempel på opstemning af krydsfiner. 
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2. Forsøget 
 
Med det karakteristiske relief af tørvebaner og grøfter er der to fremherskende vækstbetingelser på 
arealet (se fig 2.0). Dels våde betingelser i de opstemmede grøfter, og dels mere tørre/fugtige 
betingelser på de mellemliggende tørvebaner. Forsøget er derfor delt op i to dele: 
”Tørbunds-podning” på tørvebanerne efter inspiration fra Canada 
”Vådbunds-podning” i grøfterne. 
 

 
 
Fig. 2.0. Det karakteristiske relief på Store Økssø Mose, med vandfyldte grøfter og tørre tørvebaner 
med stubbe fra den tidligere skovbevoksning. 
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2.1. Tørbundspodning 
 
Forsøget med genetablering af en tørvedannende vegetation, domineret af Sphagnum er inspireret af 
en metode der er udviklet i Canada siden 1990’erne. I Lille Vildmose er et lidt lignende forsøg 
blevet etableret 2004/2004, og i forbindelse hermed er der skrevet en grundig rapport med en 
detaljeret baggrund for forsøget: ”Sphagnum og lyngforsøg i Lille Vildmose”. Rapporten kan 
hentes dels på Nordjyllands Amts hjemmeside, dels på på projektets hjemmeside 
www.hoejmoseprojektet.dk under ”Download materiale”. 

2.1.1. Baggrund 
 
Betingelserne på Store Økssø adskiller sig markant fra Lille Vildmoses og fra udgangspunktet for 
den canadiske metode. Der er ikke i litteraturen beskrevet meget om naturgenopretning af arealer, 
der har været tilplantet og haft tæt trædække. Dræning og træerne har stort set fortrængt al 
oprindelig højmosevegetation. Den canadiske metode tager udgangspunkt i store tørvearealer, hvor 
der har været Sphagnum indvinding efter snusningsmetoden. Herefter efterlades metertykke 
tørvelag og udgangspunktet for naturgenopretningen er en lys højmose tørv. 
 
Størsteparten af arealet ved Store Økssø har ikke været udsat for tørvegravning. Den vestligste del 
er dog stærkt præget af tørvegravning. Højmosearealet er blevet grøftet af flere omgange. I 
1940’erne er området under megen møje og besvær blevet systematisk grøftet og tilplantet, heraf en 
del med sitka. I 2002 udførte Cowi et nivellement af området, og med lidt god vilje kan resterne af 
højmosens hvælving ses i den tilbageværende tørv. Tørven er stærkt mineraliseret og nedbudt og de 
øverste lag er derfor meget mørke og tætte. Der er lidt lysere lag længere ned i tørven. Lys svagt 
omsat højmosetørv har den største evne til at tilbageholde vand, og forsøget skal dermed også 
demonstrere den mørke tørvs evne til at tilbageholde og opsuge vand. 
 
Den canadiske metode baseres på udspredning af et lag Sphagnum fragmenter på den lyse 
højmosetørv, hvorefter området dækkes med halm for at skabe et gunstigt mikroklima. Åben mørk 
tørv opsuger varme og har en meget høj fordampning. Halmen har flere gavnlige effekter. Dels 
skabes en lysere overflade, der ikke varmes så kraftigt op, hvorved fordampningen nedsættes. 
Halmen skaber køligere, skyggede forhold for Sphagnum fragmenterne, hvorved et lukket 
Sphagnum-lag kan dannes i løbet af 3-5 år. Indenfor den samme tidsramme falder halmen sammen, 
og indbygges i den nydannede tørv. Det er Sphagnum fragmenternes kontakt til den underliggende 
tørv der er basis for succesen, kombineret med halmen der giver et gunstigt mikroklima for 
etableringen. 
 
På Store Økssø er udgangspunktet ikke bar lys svagt omsat højmosetørv, men en sort stærkt omsat 
tørv, dækket af et tæt lag af nåle og kviste. Der findes en del af denne type arealer i de danske 
skove, og potentialet i at udvikle en naturgenopretningsmetode er derfor perspektivrigt. 
 
 
Tørbundsforsøget skal belyse en række spørgsmål, før man gennemfører noget i større stil. 

1. Hvordan sikrer man de udspredte Sphagnum fragmenter kontakt til tørven? 
2. Skal nåle/grenlaget fjernes først 
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3. Kan nåle og grene fungere som gunstigt mikroklima? 
4. Kan man lægge halm på fragmenter spredt på nåle og grene og få en god effekt? 

 
Det er som altid vigtigt at forholde sig til de aktuelle forhold på arealet, og det er derfor man kun 
kan lade sig inspirere af andres arbejde. Det er et meget stort og tidskrævende arbejde at fjerne alle 
kviste/grene, samt rive alle nåle væk, og blotlægge tørven. Det skal derfor afprøves om man med 
succes kan sprede Sphagnum fragmenter på det substrat der er efterladt efter rydningen. Dette vil 
blive afprøvet både med og uden halm. 
 

2.1.2. Udvælgelse af område til tørbundsforsøget 
I samarbejde med Buderupholm Statsskovdistrikt, er der udvalgt 3 tørvebaner på Store Økssø Mose. 
For at alle kan være enige om hvilke områder vi taler om er grøfterne på arealet nummereret efter et 
system valgt af Buderupholm Statsskovdistrikt (se fig 2.1.2.1). Grøfterne er nummereret fra vest 
mod øst, og der er 21 grøfter, indtil grøfterne skifter retning. De første grøfter på det næste stykke 
går diagonalt på grøft 21. Fortsættes nummereringen herfra mod øst ligger ”tørbunds” forsøget 
afgrænset af grøft 26 og 29. 
 
Luftfoto af arealet med grøftenummereringen indtegnet. 
Fig. 2.1.2.1. Luftfoto af den ryddede del af Store Økssø Mose, med indtegning af 
grøftenummerering.  
 
Tørvebanen mellem grøft 29 og 28, bliver i det følgende refereret til som ”Kvas”, tørvebanen 
mellem grøft 28 og 27 ”Ryddet” og banen mellem grøft 27 og 26 ”Kontrol”. De 3 baner er mærket 
med pæle med 2 LIFE-logo mærker i både nord og sydende. 
 
De 3 udvalgte tørvebaner (kvas, ryddet og kontrol) har haft tæt sitka skov frem til rydningen. De er 
endvidere udvalgt udfra et kriterium om tilgængelighed, og de ligger nær den nyetablerede 
dæmning. Når det er de arealer der tidligere har haft tæt sitka der er udvalgt, frem for den mere 
lysåbne birkeblandingskov, er det ud fra en betragtning om at den naturlige succession på sitka 
områderne har de sværeste betingelser. Flere steder i den tidligere birkeblandingsskov ses fine 
Sphagnum bevoksninger, bl.a. andet flere steder på tørvebanerne øst for de udvalgte baner (fra grøft 
29). 

 

2.1.3. Indsamling af udspredningsmateriale 
Ved planlægningen af forsøget blev det overvejet om der skulle testes to arter, nemlig Sphagnum 
magellanicum og S.rubellum. De er de samme arter som er anvendt i Lille Vildmose, foreløbig med 
lovende resultater. Undervejs blev det besluttet at anvende en mere praktisk metode, og kalde disse 
to arter ”de røde arter”. Henrik Palsgård som stod for indsamlingen lærte fint at kende forskel, men 
det blev vurderet ikke at være nødvendigt at adskille dem. Dels vokser de på indsamlingslokaliteten 
typisk i blanding, dels kan de stort set det samme. Efter besigtigelse af de potentielle 
indsamlingslokaliter, var det tydeligt at potentialet var størst på Lille Økssø. Både Sphagnum 
magellanicum og S.rubellum er således indsamlet på Lille Økssø, fortrinsvis på det lave areal nær 
hængesækken, der ligger modsat fugletårnet. Det stod dog også klart at det ikke ville være muligt at 
udføre eksperimenter i tørvebanernes fulde længde, på grund af manglende tilgængelighed af ”de 
røde arter”. 
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Der skal indsamles materiale svarende til 1:10. Det vil sige at for hver indsamlet m2 kan man 
udsprede på 10 m2. Kun de øverste 2-3 cm skal medtages ved indsamlingen, idet kun levende dele 
af Sphagnum har evne til at regenerere. 
 
S.magellanicum forveksles ikke let med andre arter, når den er rød. 
S.rubellum kan komme til at inkludere S.capillifolium og S.subnitens. Der er dog ikke set meget 
S.capillifolium på de besøgte lokaliteter. På de tørvebaner der grænser op til forsøgsparcellerne mod 
øst er der en del flotte bevoksninger med S.capillifolium, men det anbefales ikke at indsamle fra 
St.Økssø mose, da det gør det svært at vurdere den naturlige genvækst af Sphagnum. 
 
 

2.1.4. Findeling af materiale 
Efter indsamling blev materialet højst opbevaret i murerbaljer i 2-3 dage før udspredning. Inden 
udspredning blev det findelt. Findelingen var dels med hækkesaks og dels med elektrisk 
hækklipper. Findelingen er meget tidskrævende, og det er hårdt arbejde at stå og ”hakke” i det. 
Derfor blev det afprøvet om man kunne opnå det samme med en elektrisk hækklipper. 
Tilsyneladende var resultatet med maskinklipning lige så fint. For at være sikker på at det ikke giver 
en stor forskel på resultatet (olierester ell.lign) er det blevet noteret hvor det maskinklippede er 
spredt ift det håndklippede. 
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Fig 2.1.4.1. Findeling af Sphagnum magellanicum og S.rubellum med hæksaks 
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Fig 2.1.4.2. Findeling af Sphagnum magellanicum og S.rubellum med elektrisk hækklipper 
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Fig 2.1.4.3. Nærbillede af det findelte materiale før udspredning 
 

2.1.5. Udspredning 
Et par steder er der udspredt S.fallax i et hjulspor, da der ellers ikke var materiale nok af ”de røde 
arter” til at dække felterne. Dette tester også S.fallax evne til at indgå i denne type eksperiment, dog 
under let mere gunstige betingelser end de røde arter. 
 
Sphagnum fragmenterne (S.magellanicum og S.rubellum) er udspredt i et tyndt lag, svarende til 1 
fuld murerbalje pr felt (25m2). Det svarede ifølge oplysninger fra indsamlingen fint med at der 
skulle være indsamlet fra ca 2,5m2, svarende til de vejledende 1:10. 
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Fig 2.1.5.1. Sphagnum udspredning på et af de ryddede felter 
 

 
Fig 2.1.5.2. Sphagnum udspredning på et af de ikke ryddede (kvas) felter 
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Fig 2.1.5.3. Nærbillede af de udspredte Sphagnum fragmenter på et ryddet felt 

 
Fig 2.1.5.4. Nærbillede af de udspredte Sphagnum fragmenter på et ikke-ryddet felt (kvas) 
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2.1.6. Halmdækning 
Halmdækningen krævede ca 1½ balle halm (små baller) pr felt (25m2). Halmen blev rystet godt og 
lagt i et luftigt lag på ca 25-30 cm. Da det blæste kraftigt blev det nødvendigt at lægge få grene over 
for at holde på halmen. 
 

 
Fig 2.1.6.1 De udspredte Sphagnum fragmenter dækkes med halm 
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Fig 2.1.6.2. Et halmdækket felt, med grene til at holde på halmen. 

 

2.1.7. Markeringer og koordinater 
På mosen er forsøgsfelterne på 5x5 m2 markeret med røde træpæle i hjørnerne, som det bl.a. ses på 
fig. 2.1.6.1. og fig. 2.1.6.2. 
 
Bane ”Kvas”: Der er opmærket 4 felter på 5x5m (25m2). På alle 4 er udspredt Sphagnum 
fragmenter, men kun 2 er dækket med halm. 
 
UTM koordinater for felterne (målt i det sydvestlige hjørne) beskrevet fra nord 
 
2 felter med halm: 
1:  UTM_E 552535;  UTM_N 6296067 (±21ft) håndklip 
2:  UTM_E 552537;  UTM_N 6296056 (±20ft) maskinklip 
Felt 2 er ikke fuldstændig dækket, der mangler lidt i kanten. Der er en lille bevoksning Sphagnum 
capillifolium på kanten af feltet mod nord. 
 
2 felter uden halm: 
3:  UTM_E 552538;  UTM_N 6296047 (±15ft) håndklip 
4:  UTM_E 552542;  UTM_N 6296039 (±16ft) maskinklip 
 
(Der er afmærket to felter hvor der ikke er sket noget, da det var vurderet det var muligt at pode 
mere med det tilgængelige materiale) 
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Bane ”Ryddet”: Der er opmærket 3 felter på 5x5m (25m2). Felterne er ryddet for grene og nåle. I 
praksis viste det sig ikke at være muligt at ”totalrydde” så meget som oprindeligt aftalt. Når man 
forsøger at  rive nålelaget væk, trækker man en mængde små rødder op som ligger helt i overfladen, 
hvorved området bliver ujævnt. Dette er ikke ønskeligt og det har derfor kun været muligt at fjerne 
de ”løse” nåle. Det er stadig et meget tidskrævende og stort arbejde at rydde tørven for det 
efterladte. 
 
UTM koordinater for felterne beskrevet fra dæmningen (fra nord) 
1:  UTM_E 552518;  UTM_N 6296079 (±19ft), håndklippet  
2:  UTM_E 552521;  UTM_N 6296068 (±17ft), håndklippet (maskinklip??) 
3:  UTM_E 552524;  UTM_N 6296058 (±17ft), maskinklippet 
 
På felt 2 er der podet med S.fallax i et hjulspor (det nordvestlige hjørne og ind mod midten). På 
kanten af feltet mod syd og lidt ind i feltet er der en Sphagnum capillifolium bevoksning på ca 
1/4m2

 
Bane ”Kontrol”. Der er ikke opmærket felter, og hele banen er kontrol i forhold til de markerede 
felter. I princippet viste det sig ikke at være nødvendigt med en kontrolbane, da det ikke var muligt 
at arbejde i banerne fulde udstrækning. Områder på de to andre baner udenfor de afmærkede felter 
kan også anvendes som kontrol. 
 
 
 

2.2. Vådbundspodning 
 

2.2.1. Baggrund 
Vådbundspodningen er rettet mod grøfter og eventuelle områder med lav vandstand. En tæt 
sammenhængende Sphagnum bevoksning i grøfterne vil have en gavnlig effekt på hele området og 
være medvirkende til at øge vandtilbageholdelseskapaciteten. Med tiden er det ideen at Sphagnum 
vil være med til at skabe mere hydrologisk gunstige betingelser på kanterne af grøfterne. I 
princippet kan alle Sphagnum arter vokse hvor der er et lavt stabilt vandspejl, af næringsfattigt 
vand. På grund af konkurrencemæssige forhold er der dog en lang række arter der er bedre tilpasset 
denne levevis. Sphagnum fallax er en af de arter man ofte finder på tidligere højmosearealer, hvor 
hydrologien er blevet restaureret. Sammen med S.fallax findes ofte S.cuspidatum som trives under 
mere våde forhold. Med baggrund i dette, og tilgængeligheden af materiale er S.fallax blevet valgt 
som den primære art i forbindelse med podning af grøfter og vanddækkede arealer. S. fallax er 
vurderet til at ville trives optimalt i grøfterne da den foretrækker svagt forhøjet næringstilstand. 
 

2.2.2. Indsamling 
Vurdering af indsamlingspotentiale havde udpeget Luskmose som et oplagt valg for indsamling af 
Sphagnum fallax. Området er under succession mod højmose og domineret af kæruld med 
bunddække af S.fallax. Vejen går tæt forbi og det er stort set ikke muligt at forveksle arten med 
andre arter. På helt åbne centrale dele af Luskmose vokser der S.cuspidatum, men det er langt mere 
vanskeligt at indsamle herfra end fra bevoksningerne nærmere vejen. 
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Idet S.fallax vokser vådt og forholdsvist hurtigt kan der medtages et længere stykke af planten end 
for S.magellanicum og S.rubellum. Det grønne stykke, som i praksis ofte er omkring 10 cm kan 
indsamles.  
 
Det kan overvejes om man ved senere lejlighed ønsker at anvende S.fallax på fladerne for at få 
erfaring med anvendelse af denne art. I meget lille skala afprøves den med halmdækning i et par 
hjulspor i tørbundspodningen.  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.  

 

2.2.3. Håndtering af materiale 
På grund af den lette adgang til materiale har det ikke været nødvendigt at forsøge at få det til at 
stække meget langt ved at findele det kraftigt. Findeling er en langsommelig proces, og hårdt 
arbejde, derfor er materialet kun lettere findelt inden udspredning. 
 

2.2.4. Udspredning 
Inden udspredning blev det anbefalet at koncentrere udspredning af S.fallax i de våde dele, dvs 
grøfter og kommende lagg-zone langs kanten, samt notere på kort hvor udspredning fandt sted. 
Dette giver mulighed for senere at kunne evaluere om det er værd at pode de våde områder i forhold 
til områdets naturlige succession. 
 
”Håndfulde” af S.fallax er podet (kastet) på flade arealer langs grøfterne lige i vandkanten. Der er 
også steder hvor det er kastet ud i de åbne vandflader. Det er blevet rapporteret at materialet sank til 
bunds flere steder i det åbne vand i lagg-zonen. Ved besigtigelsen d 30 maj 2006 blev der 
observeret meget lidt podet materiale i grøfter og åbne vandflader. 
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Fig 2.2.4.1. Podning med S.fallax i grøfter 
 
Der er udspredt S. fallax i det vestlige område i en trekant bestående af grøft 2, ringkanalen og 
hovedafvandingsgrøften. Indenfor dette område i vandfyldte grøfter.  
 
Grøft 8 og 9 er blevet tilført S. fallax. skal verificeres  
 
Der er udspredt S. fallax i den trekant der afgrænses af grøft 21, 25 og ringkanalen, samt de grøfter 
der ligger indenfor området (22,23 og 24). I grøft 21 er der ikke udspredt i grøftens fulde længde. 
Der blev friholdt flere strækninger mellem de etablerede opstemninger. Når man tæller 
opstemninger fra nord mod syd, startende med opstemningen af plastic piling som 1, er der ikke 
udspredt mellem opstemning 4 og 5, 5 og 6 og mellem 9 og 10. Disse tre strækninger er i felten 
markeret med pæle med LIFE-logo. Da der sidst i maj 2006 var meget stor vandbevægelse på grund 
af opstemningen fra dæmningen, er det ikke usandsynligt at det tilførte materiale er skyllet ud i 
Store Økssø, eller i hvert fald blandet i grøften. D. 30 maj 2006 løb vandet over/udenom ved 
samtlige opstemninger. 
 
Fig 2.2.4.2 Kort med udspredningen indtegnet 
 
 
 

2.2.5. Potentielle problemer 
De oversvømmelser opstemningen ved dæmningen tidvis forårsager, medfører bl.a. at der 
forekommer store sammenhængende vandspejl, samt en til tider kraftig vandbevægelse. Da 
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oversvømmelserne omfatter områder hvor der er podet kan dette have ikke forudsete effekter på 
forsøget: 

 Det tilførte materiale går til bunds og drukner 
 Materialet transporteres til andre områder, hvor det muligvis etablerer sig 
 Materialet skylles ud i Store Økssø 
 Materialet aflejres højere oppe på tørvebalken hvorved det kan tørre ud 

 
 

3. Evaluering 
Resultater fra forsøgene vil blive evalueret på et senere tidspunkt i projektet. Resultaterne herfra vil 
indgå i beslutningen om at rydde den resterende halvdel af Store Økssø Mose. 
  
 
 

   
 
Produceret med støtte fra Det Europæiske Fællesskabs finansielle instrument LIFE 
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