
 
Derimod vurderes retableringen 
af Rosborg Sø at have positiv ind-
flydelse på både odder og dam-
flagermusen, der begge indgår i 
udpegningsgrundlaget for habi-
tatområde nr. 39. I de nærliggen-
de Mønsted og Daugbjerg Kalk-
gruber findes en af Nord- og 
Vesteuropas største bestande af 
damflagermus, og den retablere-
de Rosborg Sø vil være et nyt 
fourageringssted for damflager-
musen, der netop jager insekter 
over stillestående frie vandflader. 
Der vil ligeledes være tale om en 
positiv konsekvens for odder.  
 
Landskab og rekreative 
forhold  
Søen vil være meget karakteris-
tisk, idet den vil være relativ smal 
men meget langstrakt og  
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 omgivet af stejle skrænter, der i 
stort omfang vil være dækket af 
naturområder med hede og krat/ 
skov. På nogle steder især i den 
sydlige ende og på vestsiden syd 
for jernbroen, hvor skåningerne 
ikke er så stejle, ligger der enge 
og overdrev, hvor der både nu og 
i fremtiden vil være mulighed for 
græsning.  
 
Søen vil med den forventede go-
de vandkvalitet, de omliggende 
naturområder samt det forvente-
de rige fugleliv øge de rekreative 
aktiver betydeligt. Der findes al-
lerede i dag en offentlig stiad-
gang, hvor man langs vestsiden 
kan passere hele vejen fra nord 
til syd, hvor man ligeledes pas-
serer foden af Margrethevolden. 
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Rosborg Sø 
Resumé af forundersøgelse for retablering af Rosborg Sø, december 2006   
Skov- og Naturstyrelsen ved Feldborg 
Statsskovdistrikt vil gerne i samar-
bejde med Forsvaret undersøge 
mulighederne for at retablere Ros-
borg Sø. Forundersøgelsen viser, at 
der vil kunne skabes en sø på ca. 
52,5, 61,0 eller 67,4 ha, afhængigt 
af, hvor meget søens vandspejl hæ-
ves.  
 
Formål og baggrund 
Det er projektets overordnede formål 
at genskabe den naturlige hydrologi i 
området, herunder at genskabe Ros-
borg Sø med en søflade, der så vidt 
muligt skal svare til den oprindelige. 

 

 
Udsigt over Rosborg Sø i den sydlige 
del af området. Bemærk den betyde-
lige tilgroning med pilebuske. 
 
Området er udpeget som habi-
tatområde nr. 37, hvor den vig-
tigste del af udpegningsgrundla-  

 get er forekomsten af Gul Stenbræk, 
der er en truet art i Danmark. Det er 
vurderet, at Rosborg Sø huser ca. 75 
% af bestanden i landet. 
 
I forundersøgelsen er det foreslået, at 
vandstanden i Rosborg Sø retableres 
ved, at der ved det tidligere vadested 
ca. 200 m syd for hovedlandevejen 
etableres et faunapassabelt stryg i 
Mønsted Å’s eksisterende løb.  
 
Forundersøgelsen belyser 3 scenarier, 
hvor søens vandspejl hæves til kote 
25,00, 25,50 eller 26,00 m DVR90, for 
at minimere eller helt at undgå 
påvirkning af Gul Stenbræk. 



 
Rosborg Sø 1880 

 
Historie 
Rosborg Sø havde ifølge forskellige 
kilder en oprindelig størrelse på mel-
lem 60 og 75 ha. Søen blev tørlagt i 
1868, og den tidlige afvanding frem-
går af det historiske kort fra 1880. 
 
Tørlægningen var imidlertid langt fra 
effektiv, og arealet kunne kun ud-
nyttes meget ekstensivt helt frem til 
1930’erne.  
 
I 1935 og få år frem blev der gen-
nemført et meget omfattende af-
vandingsprojekt i området, hvor 
blandt andet den gravede afvan-
dingskanal (nu Mønsted Å) blev fa-
skinsat på hele den ca. 4 km lange 
strækning, og der blev suppleret 
med et større antal afvandingsgrøf-
ter.  
 
På trods af dette efter datidens for-
hold meget omkostningskrævende 
projekt kom kun mindre dele af om-
rådet i intensiv landbrugsmæssig 
drift. 
 
Vandløbet blev dog sidst i 1940’erne 
optaget som offentligt vandløb, og 
vedligeholdelsen blev varetaget af 
kommunen i en kortere årrække. 
 
Ved forsvarets overtagelse af arealet 
blev vandløbet nedklassificeret til 
privat vandløb De regulativmæssige 
bestemmelser om vandløbets bund-
koter blev ændret således, at disse 
blev hævet, idet det var umuligt 
uden meget store omkostninger at 

oprense vandløbsbunden til de 
oprindelige regulativdimensioner. 
 

 
Jernbroen over Mønsted Å i den nordlige 
halvdel af Rosborg Sø. 
 
Siden forsvarets overtagelse af are-
alet som en del af Finderup Øvelses-
plads har store dele ligget hen som 
naturområde Den gamle søbund er 
ikke egnet til kørsel, og området 
benyttes derfor heller ikke til mili-
tærkørsel. 
 
Eksisterende forhold 
I dag består den tidligere sø af en 
vidtstrakt moseflade og hængesæk 
på i alt 59 ha. Mosefladen er under 
kraftig tilgroning af birketræer og 
især pilebuske, specielt i den sydlige 
del. I den nordlige del af Rosborg 
Sø, på begge sider af jernbroen, er 
der stadig rester af den gamle sø-
flade i form af 3 småsøer. 
 
Af særlig interesse er de berømte 
kildevæld (ca. 60) på skrænterne 
ned til søfladen, hvor vandet pibler 
ud af skrænterne hele året rundt. 
 
Området har udviklet sig til et natur-
område, hvor der gennem tiden er 
gjort en række fund af sjældne 
plantearter. De fleste af disse fund 
er imidlertid af ældre dato, men der 
findes fortsat en betydelig forekomst 
af den meget sjældne Gul Stenbræk. 
  
Hele den seneste registrerede fore-
komst af Gul Stenbræk findes i et 
område på ca. 0,8 ha lige nord for, 
hvor Margrethevoldens sydøstlige 
afgrænsning støder sammen med 
Rosborg Sø området. Dette område 
er beliggende på terræn i kote 26 m 
DVR90 eller højere, og der findes 
flere kilder i området.  
 
Projektforslag 
De gennemførte undersøgelser peger 
mod gennemførelse af følgende æn-
dringer i området: 
 
• Der etableres et 126, 176 eller 

226 m langt faunapassabelt stryg 
i det eksisterende profil for 
Mønsted Å. Stryget etableres ca. 
200 m syd for hovedvej A16.  

• Stryget etableres med en svagt 
slynget strømrende, en bund-
bredde på 0,75 m, anlæg 1 og et 
fald på 10 ‰. 

• Dæmningen ved jernbroen over 
søen ligger så lavt, at den skal 
forstærkes, såfremt Forsvaret 

fortsat skal have mulighed for at 
køre på tværs af søen til arealer-
ne vest herfor.  

• Selve jernbroen med tilhørende 
betonfundament ligger derimod 
så højt, at den kun skal hæves 
(ca. 0,5 m), såfremt scenarie 3 
med den højeste vandstand gen-
nemføres. 

• Såfremt Forsvaret kan undvære 
køremuligheden til de vestlige 
arealer fjernes dæmningen og 
jernbroen. 

• Det eksisterende sandfang ved 
jernbroen fjernes under alle om-
stændigheder, idet selve søen vil 
virke som et kæmpe sandfang, 
der vil hindre sandvandring til 
Mønsted Å nedstrøms søen. 

• Det er beregnet, at søen kan væ-
re fyldt på mellem ca. 13 og ca. 
22 dage, såfremt der lukkes for 
vandudstrømningen i anlægsperi-

oden. For at sikre en rimelig 
vandføring på den højt målsatte 
vandløbsstrækning nedstrøms 
samt for at sikre en vandforsy-
ning til Mønsted Dambrug ca. 3,5 
km nedstrøms søen, videreføres 
der i anlægsperioden en vandfø-
ring på ca. 100 l/sek. Dette sker 
ved pumpning. På denne bag-
grund øges søens fyldningstid til 
mellem ca. 40 dage og ca. 2 må-

neder afhængigt af, hvilket sce-
narie; der gennemføres.   

• For blandt andet at sikre et æste-
tisk tilfredsstillende indtryk 
anbefales det, at den kraftige ve-
getation af pilebuske fjernes fra 
den gamle søbund. Fjernelsen 
skal ske med rod, idet pil er me-
get livskraftig og vil kunne skyde 
igen, hvis roden ikke fjernes. 

 
Omkostninger 
De samlede anlægsudgifter til det fo-
reslåede projekt skønnes at blive ca. 
kr. 4,1 - 5,1 mio. (ekskl. moms) 
afhængigt af hvilket scenarie, der 
gennemføres. Det mest omkost-
ningskrævende i projektet er ryd-
ningen af pil, som udgør i størrel-
sesordenen 75 - 80 % af de samlede 
omkostninger. 
 

Berørte arealer og effekt ved  
projektet 
Retableringen af Rosborg Sø vil 
medføre, at afvandingstilstanden 
ændres på et areal, der udgør ca. 
70,7, 76,3 eller 80,2 ha (se kort), 
afhængigt af hvilket scenarie, der 
gennemføres. Derved etableres et 
søområde på ca. 52,4, 61,0 eller 
67,4 ha og omliggende sumpområ-
der samt våde og tørre enge. 
 

En del af søen vil være så lavvandet, 
at der vil være mulighed for etable-
ring af rørsump (hovedsagelig tag-
rør), men henholdsvis ca. 20, ca. 57 
og ca. 71 % af søen vurderes at væ-
re med permanent frit vandspejl, 
idet vanddybden er større end 75 
cm, hvilket ca. svarer til tagrørs 
maksimums udbredelse. 
 
Da projektområdet i høj grad fødes 
af kildevæld, er udsvingene i vand-
føringen ikke så store som i de fleste 
andre vandløb. Dette medfører, at 
søens vandspejl ikke vil variere ret 
meget, og under normale forhold vil 
forskellen mellem mindste og hø-
jeste vandstand være mindre end 10 
cm. Ved meget store afstrømnings-
hændelser kan søens vandspejl dog 
stige indtil ca. 25 cm over normal-
vandspejlet.  
 

Stofomsætning 
Den beregnede stoftransport til 
projektområdet er ca. 26,7 tons 
kvælstof/år og ca. 1,1 tons fosfor/år.  
 
Den samlede mængde kvælstof, der 
kan fjernes ved gennemførelse af 
projektet er ca. 12,6, 13,6 eller 14,1 
ton kvælstof/år afhængigt af hvilket 
scenarie, der gennemføres. Dette 
svarer til ca. 47, 51 eller 53 % af 
kvælstoftransporten til projektområ-

det eller 176 - 178 kg kvælstof/ha/ 
år.  
 
Det vurderes desuden, at projektom-
rådet vil kunne fjerne mellem ca. 
200 og ca. 350 kg fosfor/år svaren-
de til mellem 18 og 32 % af fosfor-
transporten til området. 
 
Fremtidige naturforhold 
For at være sikker på ikke at påvirke 
bestanden af den meget sjældne Gul 
Stenbræk, anbefales det, at 
gennemføre scenarie 2, hvor vand-
spejlet i området hæves til kote 
25,50 m DVR90. 
 
I dette tilfælde vil søens vandspejl 
være så langt væk fra voksestedet, 
at bestanden ikke påvirkes eller 
hindres i at brede sig.  
 
Skrænterne langs Rosborg Sø byder 
mange steder på forhold, der minder 
meget om forholdene ved vokse-
stedet, og det er umiddelbart un-
derligt, at plantearten ikke findes fle-
re steder langs søen. Dette kan en 
målrettet indsats med græsning 
m.m. måske råde bod på. 
 

 
 
Fuglelivet i området vil have stor 
gavn af en sø med varierende dyb-
der samt sumpede områder, idet 
ande- og vadefugle vil udnytte søen 
og engene som yngle- og rasteplads. 
Søen vil ligeledes tiltrække andre 
trækfugle, som vil kunne finde føde i 
de sumpede områder. 
 
Udover at genskabe Rosborg Sø vil 
projektet medføre en generel for-
bedring af naturforholdene i områ-
det. Samtidig vurderes det, at ingen 
arter eller naturtyper omfattet af ud-
pegningsgrundlaget for habitatom-
råde nr. 37 vil blive negativt påvirket 
af projektet. 
 
Retableringsprojektet vurderes heller 
ikke at have negativ indflydelse på 
nogen af de naturtyper, der udgør 
udpegningsgrundlaget for habi-
tatområde nr. 39, der er beliggende 
lige nedstrøms projektområdet.  
 
Dog vil Mønsted Å blive påvirket i sø-
ens fyldningsperiode på grund af re-
duceret vandføring, men dette vur-
deres uden væsentlig betydning, idet 
der tale om en engangsforeteelse, 
ligesom fyldningsperioden vil være 
relativ kort (ca. 1,5 måned). 
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