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Visionen for Åmosen
Sjælland har i dag kun få øde naturområder tilbage. Den østlige del af Åmosen har potentiale til at blive
det største. Åmosen rummer desuden en vigtig del af den europæiske kulturarv fra stenalderen, samtidig
med, at vi har en reel mulighed for at skabe et stort og enestående naturområde, som kan give tusindvis af danskere en særlig naturoplevelse. Alene beliggenheden vil betyde, at over halvdelen af Danmarks
befolkning vil kunne nå Åmosen inden for ca. en times kørsel. Besøgende vil kunne opleve en natur, som
kan byde på stort set alt - lige fra vidtstrakte mosesumpe, blomstrende enge til uberørte rørskove og krat.
Ligesom der bliver plads til så forskellige dyr og fugle, som odder, snoge, vandsalamandre, traner, havørn
og rørdrum.
Derfor har miljøministeren og kulturministeren besluttet, at der skal udarbejdes et skitseprojekt for,
hvordan man kan redde områdets natur og kulturarv.
Skitseprojektet foreligger nu. Det viser, at målene kan nås, hvis der igen bliver skabt en højere vandstand i området. En hævning af vandspejlet i Åmosen vil i lige høj grad gavne de naturmæssige og de kulturhistoriske interesser. Skitseprojektet anviser også, hvordan de berørte lodsejere kan holdes skadesløse,
hvis de får reduceret deres muligheder for at drive landbrug.
I tilknytning til det tekniske skitseprojekt bliver lodsejerne interviewet om deres holdninger til forslaget
om naturgenopretning. Der er mange meninger for og imod. En lokal følgegruppe er samtidig i gang med
en samlet vurdering af projektet. Oﬀentlighedsfasen fortsætter og resultaterne af høringen vil, sammen
med skitseprojektet, indgå i ministrenes stillingtagen til hvorvidt, der skal gennemføres et projekt til sikring af natur og kulturarv i østlige Store Åmose.

Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen

Ortofoto (COWI 2004) af projektområdet.
Det er kendetegnet ved en mosaik af dyrkede
marker, brak og naturområder.

Gennem en simpel vandstandshævning kan det
største naturområde på Sjælland blive en realitet,
både natur og kultur tilgodeses.
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Udtørring medfører ofte at
den løse tørv blæser væk på
åbne arealer.

Åmosen i dag
Ved tørvegravning og afdræning gennem næsten hundrede år er Store Åmose blevet
omdannet fra et naturområde med sø, mose og vidtstrakte enge til landbrugsland.
Ådalen rummer store kulturhistoriske værdier, der er akut truet, og en sårbar natur,
der nu er i fare for helt at forsvinde.
En naturgenopretning gennem vandstandshævning kan dog vende udviklingen
så naturen fremmes og kulturværdierne bevares for vores efterkommere. Friluftslivet
i området vil få et løft gennem etablering af adgangsveje, stisystemer og rekreative
muligheder for gæster og områdets beboere.
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Åmose Å er kanaliseret og
ligger i dag dybt nedskåret
i terrænet.

Den drænede tørvejord
trækker sig sammen ved
udtørring og tørkesprækker
opstår.

Døende højmose under
tilgroning.

Et kig ud over Store Åmose i dag efterlader indtrykket af det dyrkede land. Gennem naturgenopretning kunne landskabet ændres
til en smuk kombination af spændende natur med stor diversitet.

Rørskove

Krat og sumpe

Søer

Moser

Højmoser

Enge

Åmosen i fremtiden...?
Forestil dig, at du ﬁk en magisk pensel, der istedet for rød, grøn og gul kunne male
søer, enge og skove. Med få strøg kunne Store Åmose farvelægges med mose, rørskov og
vandløb, kun terrænets højde og hældning sætter grænserne for dit maleri.

Her starter visionen!

Vandløb
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Vandhuller

Landskab og natur
Store Åmose består af vidtstrakte åbne arealer afgrænset
af bakker mod nord og syd. Flere steder skærer revler sig
ind i området, f.eks. ved Magleø. Området vil med en
vandstandshævning kunne ændres fra primært at bestå
af marker til en varieret landskabsmosaik med vandløb,
søer, vandhuller, moser, enge, højmoser, krat og skov.

Den insektædende plante soldug, der vokser i højmoser, har runde blade med en
rand af langstilkede kirtler, som ligner dugdråber. Når insekterne kommer for at
suge dråberne i sig, fanges de i de klæbrige tråde, der langsomt bøjer sig om dyret,
og opløser det.

Gul frøstjerne

Smalbladet kæruld

Trævlekrone

Hvidmos
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Engblomme

Sphagnum

Skeand i søerne

Havørn over området

Blå kærhøg i engene

Fugle i Åmosen
En vandstandshævning i den østlige Store Åmose vil tiltrække tusindvis af fugle. Ænder
vil boltre sig side om side med svaner i det åbne vand, i rørskoven vil rørdrum, ﬁskehejre, rørhøns og sangere kunne skjule sig. På engen ﬁndes gæs, trane, bekkasiner og måske
stork og højt på himlen svæver både havørn, glenter, falke og høge. Området vil fungere
som både leve- og rastested for mange fuglearter. Mulighederne for at skabe Øernes
største fugleområde er til stede.

Gråstrubet lappedykker i
søerne

Nattergal i pilekrattet

Rød glente over området

Dobbeltbekkasin i engene

Skægmejse i rørskoven

Rørdrum i rørskoven
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Stor kobbersneppe i engene

Åmosen - Sjællands eneste ynglested for traner?
Med et vingefang på mere end 2 meter er tranen et storslået syn. Desværre er
denne statelige fugl ganske sjælden i Danmark, hvor kun ca. 40 par yngler,
fortrinsvis i Jylland. Mange tusind traner passerer forår og efterår over det østlige
Danmark. Med en naturgenopretning i Store Åmose er det sandsynligt, at tranen i fremtiden vil være at tælle blandt Åmosens ynglefugle.
Tranens krav til levestedet omfatter skovsumpe og fugtige hede- og engstrøg,
men der ﬁndes også eksempler på ynglende par i rørskov. Reden ﬁndes altid

på et utilgængeligt sumpet sted med stående vand og tranen kræver meget ro
omkring reden. Store Åmose har en størrelse og uforstyrrethed, der vil give god
plads til ﬂere ynglende tranerpar.
Med observationsfaciliteter og et hensigtsæssigt stisystem kan Store Åmose
blive et sted, hvor mange mennesker vil opleve tranedans.
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Odderen vil i fremtiden kunne trives i en naturgenoprettet Store Åmose, hvor den vil færdes langs
vandløb og søens bredder.

Stor vandsalamander

Pragt vandnymfe

Brunlig perlesommerfugl

Guldsmed

Rådyr

Gedde

Aborre

Hugorm

Springfrø

Dyr, insekter, ﬁsk og padder
Genskabelse af naturen i Store Åmose giver muligheder for et spændende og varieret
dyreliv, der vil kunne opleves på nærmeste hold. En hævning af vandstanden vil skabe
talrige lavvandede søer. Vandsalamandre, snoge og frøer samt ﬁsk som skalle, aborre,
gedde og pigsmerling vil primært holde til i de større søer. På højmoserne vil der kunne
ﬁndes sjældne insekter som skovbjørn og hugormen vil kunne ﬁnde føde, hvor der er
mange mus. Langs søer og vandløb færdes rådyr og ræve, og måske vil odderen indvandre og etablere sig her.
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En håndfuld lystertænder

Grundplan af hyttetomt

Stammebåd

Udgravning af
kronhjorteskelet

Kulturværdier – hvad bevarer vi?
Åmosen var gennem stenalderen et kerneområde for jægere og ﬁskere. Europas største
forekomst af stenalderkunst på redskaber af ler og hjortetak ﬁndes i Åmosen. Siden
tørlægning og opdyrkning har tusindvis af fund set dagens lys. Men kun en brøkdel af
områdets kulturarv er udgravet og fortidsminderne er idag akut truet og under hastig
nedbrydning. En generel hævning af vandstanden i området vil kunne sikre bevarelsen
af områdets betydende kulturarv.
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Dekoreret ﬂåkniv

Friluftsliv
Åmosen er med sin størrelse og beliggenhed et særdeles velegnet sted for fremme af det
østdanske friluftsliv. Adgangsveje fra nord og syd kan føre til parkeringspladser med
informationstavler og et formidlingshus. Gennem naturområdet kan der udlægges
grusstier til gående og cyklister. Trampestier og plankebroer vil kunne give muligheder for spændende ture over sump og vand med fuglekiggerhuse. Træbroer kan føre de
besøgende over områdets vandløb, hvorpå der kan åbnes for nænsom sejlads med kano
eller kajak.
Åmosens kulturhistorie og natur kan genfortælles gennem udendørs udstillinger og
informationstavler. Der kan bygges shelters og bålpladser til overnattende gæster.
En naturskole kan tilbyde omegnens skoleklasser undervisning i biologi, kulturhistorie
og meget andet.
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Åmosen er tilstrækkeligt stor til at give plads til både natur og mennesker.
Størstedelen af området er primært til glæde for naturen og beboerne, men et
særligt friluftsområde kan indrettes til de mange besøgende.
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Erfaringer fra andre projekter
Naturen i Danmark er truet mange steder. Kun knap 10% af landet består af moser,
enge, heder, overdrev og ferske vande. Flere steder rundt om i Danmark er naturen
styrket gennem hævning af vandstanden og genopretning. Især i Jylland er der siden
1990 gennemført adskillige projekter og mange tusinde hektar natur er nu genskabt til
glæde for vores planter, dyr, insekter, padder, ﬁsk og fugle. Talrige danskere og gæster
fra udlandet, besøger ﬂittigt de genskabte naturperler.
På Sjælland er indsatsen hidtil begrænset til små og isolerede projekter. Åmosen kan
blive Østdanmarks svar på Skjern Å.

Solbjerg Engsø, nord for Hillerød blev etableret i 1993. Søen, der er 32 ha, indeholder nu et rigt fugleog dyreliv og besøges årligt af over 60.000 mennesker.

Ved Vest Stadil Fjord ved Ringkøbing blev 700 ha tidligere fjord genoprettet ved en vandstandshævning. Området er et af de vigtigste rastesteder for trækfugle og tusindvis af gæs bruger forår og efterår
området som fourageringsplads på deres færd til og fra yngleområderne i Nordskandinavien. Området
besøges årligt af mere end 50.000 gæster.

Ved Engesvang vest for Silkeborg ligger Bølling Sø, der i 2005 blev restaureret gennem en vandstandshævning. Allerede det første år har 50.000 mennesker besøgt søen. Søarealet er 350 ha, de omgivende
engarealer udgør yderligere ca. 250 ha. Inden vandstandshævningen blev arkæologiske undersøgelser
gennemført, og mere end 20 bopladser, ﬂere af international værdi, blev fundet.
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Skjern Å
Restaureringen af Skjern Å er Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt. Åen, der er Danmarks mest vandrige,
og ådalen blev reguleret og drænet gennem 1960’erne i et af
landets største tørlægningsprojekter. Mere end 20 km vandløb
og 2200 ha enge er nu restaureret.
Restaureringen er tilendebragt til stor glæde for både
lodsejere og områdets beboere. Hvert år besøger mere end
100.000 mennesker Skjern Å for at opleve et af de mest storslåede naturområder i Danmark.
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Hvorfor naturgenoprette i Åmosen?
Genskabelse af Åmosen er næsten oplagt. Ved relativt simple tiltag kan der skabes et
nærmest enormt område med varieret og spændende natur. Samtidig bevares områdets
unikke kulturværdier for vore efterkommere, der skabes store muligheder for fremme af
friluftslivet, Danmark opfylder sine internationale forpligtelser, og den lokale udvikling
styrkes.
Indtil 1960 var den østlige Store Åmose, der ligger midt i “Vestsjællands Grønne
Hjerte” mellem byerne Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Holbæk, det ubetinget største
sammenhængende mose- og engområde udenfor Jylland. Dræning og opdyrkning har
siden fortrængt store dele af naturen til fordel for de dyrkede jorde.
Men naturgrundlaget er stadig til stede i Åmosen, og genskabelse af stor natur i
Østdanmark er stadig muligt. Og valget af Åmosen er sund fornuft, måske er det endda
den eneste tilbageværende mulighed. Men en hævning af vandstanden er nødvendig, en
mose uden vand er ikke en mose. Så enkelt kan det siges.
Åmosen kan også blive en stor attraktion for besøgende. Publikumspotentialet er stort
– endda større end for tilsvarende områder i Jylland. Inden for nærområdet bor der ca.
550.000 mennesker. I løbet af ca. 1 times kørsel vil godt halvdelen af Danmarks befolkning kunne nå naturen i Åmosen. Og der er plads nok til både naturen, lokale beboere
og besøgende i området. Den sjældne natur vil tiltrække publikum med fagkendskab,
mens det smukke landskab, oplevelsen af stor natur og muligheder for friluftsaktiviteter
vil tiltrække et større og bredere publikum. Åmosen vil tilbyde oplevelser for alle.
Fuglekiggerhus
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Køretid 90 minutter:
2.800.000 indbyggere

Frederiksværk
Hundested

Køretid 60 minutter:
2.700.000 indbyggere

Frederikssund

Farum

Køretid 30 minutter:
550.000 indbyggere

Kalundborg
Middelfart

Slagelse

Odense

Faaborg

Roskilde

Ringsted
Næstved

Svendborg
Vordingborg

80 km
120 km

København

Holbæk

Nyborg

40 km

Nakskov
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Helsingør
Hillerød
Birkerød

Nykøbing F

Køge

Miljøministeriet og Kulturministeriet har nedsat en styregruppe, der
skal undersøge muligheder for naturgenopretning og bevarelse af
kulturværdier i den centrale del af østlige Store Åmose på Sjælland. Til
undersøgelsen er der opstillet 3 løsningsmodeller for en generel vandstandshævning, samt et “projektkatalog”, der beskriver muligheder for
lokale tiltag for fremme af naturen og yderligere sikring af betydende
kulturværdier.
COWI er blevet bedt om at gennemføre et skitseprojekt, der beskriver de nuværende forhold, vurderinger med beskrivelse af udformning
af modellerne og de forventede konsekvenser ved gennemførelse af et
naturgenopretningsprojekt i Åmosen.
Resultaterne af undersøgelserne fremgår af en hovedrapport med
tilhørende bilag. Desuden er der udført en sammenfatning. Sammen
med denne beskrivelse af visionerne for den østlige del af Store Åmose
skal dette danne en del af beslutningsgrundlaget for valg af løsning
omkring Store Åmose.
Rapporter mv. kan ﬁndes på www.skovognatur.dk.
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