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Åmosens dannelse under sidste istid 
Åmosens mere end 30 km2 store og dybe bassin blev dannet af strømmende smeltevand da 
ismasserne fra det sidste isfremstød smeltede bort fra det centrale Sjælland i slutningen af sidste 
istid. Landskabets udformning og geologiske opbygning er resultatet af de processer og 
begivenheder, der fandt sted under og umiddelbart efter istiden, der startede for ca. 115.000 år 
siden, og som sluttede for 11.500 år siden. I løbet af disse 100.000 år har Vestsjælland været dækket 
af is flere gange, men det bakkede morænelandskab omkring Åmosen med mange dødishuller, er 
overvejende skabt i forbindelse med den gradvise tilbagesmeltning af isen fra det såkaldte 
Bælthavsfremstød, der fandt sted for ca. 15.000 år siden. Det var det samme fremstød, som også 
dannede Odsherredbuerne, Bjergsted Bakker og Røsnæs, der hører til nogle af landets mest 
markante bakkestrøg.  
 
Efter at isen var smeltet væk fra selve Åmoselavningen strømmede der store mængder smeltevand 
gennem dalen og der aflejredes tykke lag af grus, sand, silt og ler. Smeltevandsaflejringerne kan 
følges mod vest forbi Bromølle, hvor smeltevandet eroderede en meget dyb og smal kløft i 
morænebakkerne. Vandet løb videre mod nordvest og nåede Saltbæk Vig, hvor der blev dannet en 
bred smeltevandsslette og vest herfor et stort delta, der den dag i dag kan ses i Kattegat. 
Efterhånden som isafsmeltningen aftog, blev vandføringen gennem Bromølle kløften også mindre, 
og omkring 13.900 før nutid skred udløbet sammen, så den tidligere smeltevandsslette i 
Åmosedalen blev forvandlet til en sø, der var opdæmmet. I løbet af de følgende ca. 2.400 år frem til 
istidens slutning, blev der aflejret ler, silt og dynd (gytje) på søens bund. Disse aflejringer er alle 
kalkholdige og omkring 4-6 meter tykke, hvor mægtigheden er størst. Silt og ler er mest afsat i de 
kolde perioder, mens gytje dominerer i Allerødtid, der var en varmeperiode i slutningen af istiden. 
Aflejringer fra Bøllingtid, som også var en ret varm periode i slutningen af istiden, er også fundet i 
Åmosen. 
 
Den første del af varmetiden 11.500-6.000 år før nutid 
Denne periode omfatter tidsafsnittende Præborealtid, Borealtid og Atlantisk Tid. De kulturhistoriske 
perioder er ældre stenalder med maglemosekultur, kongemosekultur og ertebøllekultur. 
 
Åmosesøen ændrer udløb 
Da istiden sluttede for 11.500 år siden skete der et markant fald i søens vandstand på 2-3 meter i 
løbet af kort tid. Denne tapningkatastrofe skyldtes, at Åmosens afløbsforhold blev ændret. Den 
særlig store afsmeltning og dermed stærke vandføring, der kom ved varmetidens begyndelse 
resulterede i højere vandstand i søen og kraftigere afstrømning, som eroderede de aflejringer væk, 
som havde spærret for det lavere liggende udløb ved Strids Mølle. Herved blev der passage fra 
Åmosen – forbi Bromølle og Strids Mølle til Lille Åmose og videre til Tissø og Storebælt. Det er 
således først i begyndelsen af vores varmetid, Holocæn, at Åmosen får dannet sit nuværende 
drænforløb. 
 
Åmosesøen og naturen 
Vores varmetid, Holocæn, begyndte med en forbavsende hurtig og kraftig temperaturstigning. På 
Grønland er den målt til 15-17 grader, men i NV-Europa har den været en del mindre, men stadig 
meget betydelig. Det varmere klima afspejler sig tydeligt i  Åmosensøens miljø og 



aflejringsforhold. Overalt ses et 5-10 cm tykt sandlag, der blev dannet ved den omtalte 
tapningskatastrofe. Herefter følger tynde lag af finkornet olivengrøn gytje med mange algerester, 
der veksler med lyse lag af kransnålalger. Begge typer aflejring er meget kalkrige og op til 80% af 
tørvægten er kalk. De ses som hvidlige lag i drængrøfter og langs hovedkanalen, der løber gennem 
Åmosen. De kalkrige gytjelag er afsat i Åmosesøen, i en mere end 2.000 år lang periode frem til 
omkring 9.000 år før nu, som er begyndelsen af Atlantisk Tid. 
 
Pollenundersøgelser viser, at egnen omkring Åmosen i den første tid efter istidens afslutning var 
dækket af lysåben birkeskov og ca. 4-500 år senere indvandrede skovfyr. De to træarter prægede 
herefter den lysåbne skov indtil hassel indfandt sig, som den første skyggetålende træart.  
 
 
Hasselskove dækkede herefter egnen i mere end 1.000 år inden denne skovtype blev erstattet af 
løvskov med lind, eg, elm og el. Det skete lidt før begyndelsen af Atlantisk Tid. I den første tid med 
lysåben skov kunne man træffe bl.a. vildhest, europæisk bison, elg og urokse. I hasselskovenes tid 
indvandrede de egentlige skovdyr, som kronhjort, rådyr, bæver og vildsvin. 
 
Hasselskovene dominerede i en periode, hvor klimaet var relativt varmt og tørt. Derfor var 
vandstanden i Åmose-søen lav, men fra begyndelsen af Atlantisk Tid (ca. 9.000 år før nu) og 
gennem de følgende 3.000 år steg vandstanden i søen flere gange. Så med tiden forvandledes søen 
sig fra en lavvandet sø til en stor og ret dyb sø. På søbunden aflejredes en olivengrøn, kalkholdig 
gytje, hvor der er fundet rester af malle, gedde, aborre, brasen og skalle. På søbunden levede 
muslinger og snegle, hvis skaller findes spredt i gytjen, og nogle steder danner de hele lag.  
 
Skovnaturen 
Den omgivende skov var domineret af skovlind, og mange forskellige træarter var til stede, bl.a. to 
arter eg, tre arter elm, 2 arter birk, ask, løn, el, hassel vedbend, kristtorn og mistelten. Den relativt 
tætte skovstruktur medførte, at de store græsædere forsvandt fra området. Faunaen prægedes nu af 
krondyr, rådyr og vildsvin. Nok var skoven blevet tættere, men der var stadig lyskrævende urter 
tilstede. De fandtes i små lysninger, som opstod ved stormfald, eller hvor træer døde af alder. 
Bæverens dæmningsbyggeri satte større og mindre arealer under vand, og i disse bæverdamme 
fandtes en artsrig sumpvegetation med græsser og urter. I åslynger og langs åbrinker var der 
erosion, som også gav plads for en lyskrævende urtevegetation. Urterne var også udbredt på visse 
mosetyper, så løst anslået har 10-20 % af skovlandskabet været træfrit eller meget lysåbent i 
Atlantisk Tid. Omkring Åmose-søen var der et rigt dyreliv med varmekrævende arter som 
krøltoppet pelikan, europæisk sumpskildpadde og malle. Klimaet var dengang varmt med 
temperaturer omkring 2 grader varmere end i dag. 
 
Åmose-søen og verdenshavet 
Vandstandsstigningerne i Atlantisk Tid var et samspil mellem øget nedbør og hævning af 
grundvandstanden. Grundvandstanden påvirkes af havniveauet, og det steg meget hurtigt omkring 
8.000 år før nutid. I Storebælt er der således målt en havstigning på 20-30 meter over en 1.000 årig 
periode. Det betød, at store landområder blev dækket af hav. Herefter skete der flere mindre 
forskydninger af kysten. Disse ændringer skyldtes pludselig tilførsel af store mængder ferskvand til 
verdenshavet bl.a. fra store smeltevandssøer i Nordamerika og issmeltning ved Antarktis. 
Ændringerne forplantede sig også ind til Åmose-området, og medførte højere vandstand, så 
mosepartier i søens bredzone pludselig rev sig løs og nu flød på søens overflade. 
 



Søen har nok været stor, men den har ikke virket stor, fordi en række sandtanger og næs skød sig ud 
i bassinet og opdelte søfladen. Disse tanger var sikkert skovbevoksede. Søbredderne var bugtede og 
her var der en varieret mosevegetation, der omkransede de beskyttede vige. Det gav mulighed for et 
varieret og rigt fugleliv. Det gav også gode jagt- og fiskemuligheder for ældre stenalders 
jægerbefolkning. 
  
Subborealtid 6.000 – 2.500 år før nutid 
Denne tidsperiode kaldes også Subborealtid og dækker de kulturhistoriske perioder bondestenalder 
og bronzealder. 
 
Søen forsvinder 
I begyndelsen af denne tidsperiode sker der en mere omfattende tilgroning af søområdet, som følge 
af faldende vandstand. Tilgroningen afspejler sig i afsætning af grove brednære gytjelag med pinde,  
blade og ituslåede snegle- og muslingeskaller og tørvelag med tagrør, dyndpadderokke og 
kærmangeløv. Tilgroningsfasen fortsætter de følgende 4000 år, og de sidste sørester forsvinder først 
omkring Kristi fødsel. Herefter er Åmose Å den eneste større åbne vandflade, der slynger sig 
gennem mosen. 
 
Mosens historie 
De ældste tørvelag er dannet på meget våd bund, hvor vandet har været ret næringsrigt. Det er 
derfor en hurtigvoksende og ret stærkt omsat  brun sumptørv, der bliver afsat. De våde forhold 
bevirker, at træer ikke kan vokse på mosen. Efterhånden som tørvetykkelsen øges og vandstanden 
på mosen falder, så får pil og el mulighed for at indvandre flere steder. Den åbne sumpvegetation 
får efterhånden en spredt trævækst flere steder, og hvor tørven er mindre våd, udvikles en egentlig 
ellesumpskov, hvor eg også har vokset. Asken kunne man træffe på fugtig og næringsrig bund med 
god grundvandsbevægelse. Denne udvikling sker et stykke tid inde i bondestenalder, men stadig er 
der store åbne sumpområder, hvor vandstanden er meget høj. 
 
Gennem dette store moseområde løb en række bække og mindre åer, der kom fra bakkelandet og 
fortsatte ud i mosens centrale del, hvor de blev forenet med Åmose Å. Det er vandløb, som i dag 
hedder, Fugleå, Møllerende, Sandlyng Å og Akademigrøften. Dette netværk af tilløb og selve 
Åmose Å er nøglen til forståelse af den udvikling, der sker fra omkring 4.000 år før nutid og i de 
følgende århundreder. Vandløbene fører næringsrigt vand fra det omgivende morænebakkeland ud 
til Åmose Å. Næringsstofferne sikrer et stabilt næringsrigt miljø i vandløbenes nærhed. Det samme 
gør sig gældende omkring Åmose Å og i en zone langs mosens rand, som direkte modtager 
næringsrigt grundvand og overfladevand fra morænebakkerne. Men uden for bredzonen og mellem 
de nævnte vandløb har vandbevægelsen været meget ringe eller næsten helt stillestående i det flade 
moselandskab.  
 
Når vandet står stille tilføres der ikke nye næringsstoffer til erstatning for dem, der udvaskes og 
forsvinder. Det dengang meget næringsfattige regnvand var med til at forstærke denne proces, og 
resultatet blev, at disse områder blev mere og mere næringsfattige og sure, mens åløbsarealerne og 
randzonen opretholdt den tidligere næringstilstand. Der skete derfor ikke større 
vegetationsændringer her, men i de stadig mere næringsfattige områder forsvandt ellen og i stedet 
blev birk den dominerende træart. Den tålte de sure og næringsfattige forhold. Til sidst blev 
mosebunden så sur og næringsfattig, at tørvemosser begyndte at brede sig, og kort efter dukkede 
birken også under. Området var nu blevet højmose, hvor hedelyng kunne vokse.  
 



Højmosen dannes 
Nye kulstof-14 dateringer viser, at højmosedannelsen begynder omkring 3.700 år før i dag. Det er 
samtidig med bronzealderens begyndelse. Disse undersøgelser er fra Ulkestrup Lyng, og siden da er 
der her dannet ca. 2,5 meter højmosetørv. Tørven er påvirket af dræning og derfor sunket noget 
sammen. Så højmosetørven har nok oprindeligt været mere end 3 meter tyk i den centrale del af 
Ulkestrup Lyng. Udviklingen er forløbet på samme måde i de andre områder med 
højmosevegetation. Områderne benævnes ’lyng’, fordi hedelyng har været en almindelig plante her: 
Ulkestrup Lyng, Storelyng, Maglelyng, Sandlyng m.fl. Det er tænkeligt, at disse højmoser også 
rækker tilbage til bronzealderens begyndelse. 
 
Siden da har Åmosen således bestået af åbne lyngklædte højmoseflader, der havde en hvælvet 
overflade og bulede sig op i det flade moselandskab. I mellem højmoserne var der vidtstrakte åbne 
sumpområder, hvor urterne dominerede og hvor birk, el og pil forekom spredt eller i mere tætte 
bestande.  
 
Nyere tid 
Åmosens afvanding 
De nævnte forhold eksisterede til ind i 1900-tallets begyndelse, og først i 1931-33 kom der et 
afgørende indgreb i mosens natur og vandbalance, så den for alvor ændrede udseende. Det skete 
ved en regulering og uddybning af Åmose Å. Projektet blev gennemført uden offentlig støtte, og 
forholdene på den tid medførte, at man af økonomiske grunde var meget beskeden med 
dimensioneringen af åen. I de følgende årtier gik den derfor ofte over sine bredder. 
 
Afvandingen betød, at man nu kunne intensivere tørvegravningen og under 2. Verdenskrig og tiden 
derefter blev der foretaget omfattende tørvegravninger og affræsninger af tørv, så næsten hele 
mosen fik fjernet et tørvelag på 1m til 2,5 m. Det medførte naturligvis, at der opstod yderligere 
behov for afvanding, når de tidligere tørveindvindingsarealer skulle anvendes landbrugsmæssigt. 
 
Efter en række sognemøder, hvor de ulidelige vandstandsforhold blev drøftet med repræsentanter 
fra Hedeselskabets kontor i Slagelse, blev der nedsat et lodsejerudvalg med hofjægermester J. 
Estrup, Kongstedlund, som formand. Udvalget anmodede i 1951 Hedeselskabet om at udarbejde et 
projekt til forbedring af afvandingsforholdene ved uddybning dels af Åmose Å, og dels af dens 
vigtigste tilløb på strækningen mellem Undløse bro og Bromølle bro. 
 
Projektet lå færdigt i 1953 og indebar at Åmose Å blev uddybet på en ca. 17 km lang strækning 
med dimensioner svarende til en afstrømning på 40 l/sek./km2. I tiden 1920-1955 har en større 
afstrømning end de nævnte 40 l/sek./km2 kun fundet sted en eneste gang. I alt skulle der uddybes, 
reguleres eller rørlægges ca. 34 km vandløb. Herved sænkedes vandstanden i mosen med ca. 2 m. 
307 lodsejere var interesseret i afvandingsprojektet, og de rådede over 2600 ha. Omkostningerne 
var i 1953 anslået til 4 mio. kr. Omkostningerne blev dog noget større, bl.a. fordi projektet også 
kom til at omfatte en ca. 1 km lang jernbetontunnel, som kan føre en vandmængde på 65.000 m3 i 
timen. Hedeselskabet gennemførte projektet de følgende år, hvorved de nuværende 
afvandingsforhold blev etableret. 
 
Nutidens natur i Åmosen 
Trods omfattende og intens dræning, opdyrkning, nåletræsplantning og brug af sprøjtemidler og 
tilførsel af næringsstoffer er der stadig en værdifuld og bevaringsværdig natur i Åmosen. Det 



gælder, når vi ser det i et dansk perspektiv, og måler det på europæisk plan. I det følgende beskrives 
disse naturværdier. 
 
Naturen knyttet til næringsfattigt og surt vandmiljø 
Planter og dyr knyttet til det næringsfattige og sure miljø findes først og fremmest i højmosen. 
Dræning og tørvegravning har imidlertid medført, at det oprindelige højmoseareal på ca. 5 km2, 
som fandtes i Ulkestrup Lyng, Sandlyng, Maglelyng, Storelyng, Verup Mose m.m. nu næsten er 
forsvundet som aktiv og levende højmose, og i stedet er disse ’lyng’-områder nu blevet til nedbrudt 
højmose eller skovbevokset tørvemose. Kun et lille område i Ulkestrup Lyng på 0,5-1 ha kan stadig 
betegnes som levende højmose. Det naturligt lysåbne moseparti invaderes af birk, og trods tidligere 
gravning af små tørvegrave findes her stadig langt de fleste af de arter, der hører hjemme på 
højmosen. Det gælder blandt andet rosmarinlyng, klokkelyng, hedelyng, mosebølle, revling, hvid 
næbfrø, tuekæruld, rundbladet soldug og flere arter af tørvemos. 
 
Der findes i alt kun 3 steder på Sjælland, Lolland, Falster og Møn med aktiv højmose. Det er 
foruden Ulkestrup Lyng også Skidendam ved Helsingør og Holmegårds Mose ved Fensmark. 
Højmosen er derfor en sjælden og truet naturtype i Østdanmark. 
 
I en zone uden om det aktive højmoseareal i Ulkestrup Lyng er højmosen nedbrudt og stærkt præget 
af dræning. Mange af de nævnte højmosearter er forsvundet, men forholdene er ikke værre, end at 
det er muligt at genoprette det ødelagte, og bringe området tilbage til aktiv højmose i løbet af nogle 
få årtier. Det kan kun ske, hvis der sættes ind med en målrettet naturgenopretning, hvor man 
forsøger at genskabe høj vandstand. 
 
De øvrige ’lyng’-områder er nu dækket af tæt birkeskov, tilplantet med nåletræ eller holdes åbne af 
hensyn til jagtinteresserne. De skovbevoksede tørvemoseområder har kun en sparsom 
bundvegetation med bl.a. blåtop, bølget bunke, hindbær, mosebølle, håret frytle og hestegræs. 
Enkelte steder kan man være heldig at møde den sjældne kongebregne. 
 
Flere steder i ’lyngene’ er der store tørvegrave. Er tørvegraven mindre dyb, så bunden også ligger i 
højmosetørv, så er vegetationen næringsfattig, og flere af højmosens arter kan træffes her. I disse 
tørvegrave vokser blandt andet klokkelyng, smalbladet kæruld, pors, tørst, birk, og i bunden er der 
flere arter af tørvemos. Er tørvegraven dybere, så bunden består af næringsrig sumptørv eller 
algegytje, så ser vegetationen helt anderledes ud. Her vokser arter som: øret pil, grå pil, el, 
bredbladet dunhammer, tagrør, rørgræs, kærtidsel, almindelig fredløs, trævlekrone og topstar. 
  
De store tørvegrave er alle gravet med maskine, da tørveindvindingen var på sit højeste i 1940-
50’erne. De er næsten alle groet til med sumpvegetation, som fra siden af tørvegraven har bredt sig 
ud over vandfladen og dækket den. Sumpvegetationen flyder på vandet, og nedenunder findes et 
mere eller mindre dybt lag vand, inden man når ned til bunden af den gamle tørvegrav. Man mærker 
tydeligt at sumptørven er flydende. Den kaldes også en hængesæk, for den giver efter og er elastisk, 
når man går på den. Pas på, mosen kan være lumsk, for der er vand nedenunder!   
 
Den specielle vegetation i Åmosen, som knytter sig til højmosen og de andre lysåbne naturtyper 
med næringsfattig bund er samtidig levested for en række sjældne insektarter. Flere af dem har en 
generelt nordisk udbredelse med netop Åmosen som deres sydligste udpost og eneste forekomst i 
Danmark. Særligt arealer med hedelyng og klokkelyng er vigtige. Ulkestrup Lyng og Storelyng er 



derfor i henhold til Vestsjællands Amts fredningsplan af ’meget stor betydning’, mens Sandlyng er 
af ’særlig betydning’. 
 
Naturen knyttet til kalkrigt vandmiljø 
Kun få steder i Danmark ligger kalken så højt oppe, at den har indflydelse på plantevæksten. 
Åmosen er et af disse steder, men den kalk, der er tale om, ligger ikke i overfladen. Den gemmer sig 
under flere meter tørv og algegytje. Det er den kalk, der blev dannet, da Åmosen var sø i tiden 
umiddelbart efter sidste istid. For at nå ned til kalken, skal der graves særligt dybt. Sker det, er der 
skabt et vandmiljø, som for 10-11.000 år siden og som giver grobund for en række af de arter, der 
levede her i landet i slutningen af sidste istid og den første periode efter istidens ophør. Arter med 
så specielle krav hører i dag til landets mest sjældne planter og dyr. I Åmosen er de bl.a. 
repræsenteret ved blomsterplanter som stivhåret kalkkarse, sandkarse, gul frøstjerne, butblomstret 
siv, rank viol, vinget perikon og leverurt. Efter årtusinders fravær er de nu igen en del af Åmose-
naturen takket være tørvegravning og anden menneskelig aktivitet. Sjældne mosser og insekter 
hører med til dette kalkmiljø. 
 
Naturen er dynamisk, og gøres der ikke en aktiv indsats for at holde kalklagene åbne, så vil der i 
løbet af nogle årtier være sket så kraftig en tilgroning, at kalklagene bliver dækket, og gradvist vil 
deres indvirkning på vandmiljøet blive så forringet, at den sjældne kalktilknyttede natur vil 
forsvinde. Tilgroning med trævækst og tiltagende skygge er en anden af de farer, som truer den 
natur, som kræver lysåbne forhold, som de fandtes for 10.000 år siden og tidligere. Målrettet og 
aktiv pleje er derfor nødvendig for at opretholde det kalkrige vandmiljø og den natur, der hersker 
her. 
 
Naturen knyttet til et relativt næringsrigt vandmiljø 
Langt det meste af Åmosens natur findes, hvor der er et næringsrigt miljø. Næringsstofferne er 
tilført med åløb og grøfter fra det nærliggende morænelandskab, ligesom den store Åmose Å fører 
næringsrigt vand med sig fra sit østlige opland. Sumptørven og den underliggende algegytje frigiver 
også næringsstoffer, når de nedbrydes, og endelig kommer der mange næringsstoffer fra landbruget 
i området. Naturen i store dele af mosen er derfor præget af en næringsrig flora og fauna. Sådanne 
forhold er ikke specielle for Åmosen, men er almindelige i store dele af landet, så derfor er det mest 
de almindelige arter, der træffes her. Dog kan man enkelte steder træffe på sjældenheder som 
Seline, kløvkrone, risdueurt, kær fnokurt, rank høgeurt eller sort pil. Flere af dem er rødlistede 
karplanter i henhold til rapporten ’Biologiske værdier i Store Åmose’ udgivet af Vestsjællands Amt 
i 1998. 
 
Mange af de almindelige småfugle og en del rovfugle er knyttet til den mere næringsrige natur. Men 
tilgroningen af tidligere tiders fugtige engområder med sjapvand og lav vegetation samt mangel på 
åbne vandflader gør, at der er relativt få vade- og andefugle i Åmosen. I forbindelse med 
vandstandshævningen i Sandlyng-Kongemose er der opstået en lavvandet sø, hvor der regelmæssigt 
træffes en del ænder, vandhøns, viber og andre fugle, der er knyttet til vand. I træktiden ses også 
flere traner. 
 
De almindelige rovfugle som musvåge, spurvehøg og tårnfalk yngler i området, og som strejfende 
og forbipasserende under træk træffes bl.a. rørhøg, fiskeørn og rød glente. 
 
Rådyr og ræv er almindelige, og de ses ofte om dagen. Krondyr har været i området i flere årtier og 
viser i øjeblikket fremgang. De vil nyde godt af den planlagte naturgenopretning, og for odderens 



vedkommende vil en vandstandsstigning give væsentlig bedre mulighed for, at den indfinder sig i 
den østlige del af Åmosen.   
 
Hvorfor skal der ske naturgenopretning? 
Naturen har det skidt i Danmark, og på trods af en forbedret beskyttelse af den tilbageværende natur 
er tilbagegangen fortsat de seneste 20 år. Wilhjelmudvalget – nedsat af regeringen med det formål 
at udarbejde et grundlag for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og 
naturbeskyttelse – konkluderede i sin rapport fra 2001, at kvaliteten af Danmarks natur og 
biodiversitet ikke tidligere har været så ringe. Det kunne både landbruget, Friluftsrådet og en række 
grønne organisationer blive enige om. Det Europæiske Miljøargentur vurderer ligeledes, at 
biodiversiteten i EU sandsynligvis også vil blive forringet. På EU-topmødet i Göteborg i 2001 
enedes regeringscheferne derfor om, at faldet i den biologiske mangfoldighed skal bringes til ophør 
inden udgangen af 2010. Samme budskab står at læse i EU’s 6. miljøhandlingsprogram. 
 
Naturforringelse var allerede foruroligende stor i slutningen af 1980erne, så derfor vedtog EU-
landene i 1992 det såkaldte Habitatdirektiv med henblik på at bevare truede, sårbare eller sjældne 
arter og deres levesteder. Direktiver er juridisk bindende, og et EU-direktiv er EU's måde at 
’lovgive’ på. Danmark er derfor forpligtiget til at efterleve Habitatdirektivet og indarbejde dets krav 
i dansk lovgivning. Det skete med ændringer af Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og Lov om 
Miljømål i 2003 og 2004. I modsætning til tidligere naturbeskyttelseslovgivning kræver 
Habitatdirektivet, at områdets naturkvaliteter bevares og i nogle tilfælde skal de forbedres. Det kan 
derfor være nødvendigt at foretage naturgenopretning og aktiv pleje for at opnå gunstig 
bevaringsstatus for områderne. Odder og stor vandsalamander er en del af udpegningsgrundlaget for 
Åmose habitatområdet. God bevaringstilstand for disse to arter kan betinge, at vandstanden hæves i 
projektområdet.  
 
Det er blandt andet disse nationale og internationale forpligtigelser, der er medvirkende til at staten 
ønsker at undersøge mulighederne for naturgenopretning i Åmosen, der er en af de 254 udpegede 
habitatområder i Danmark. 
 
Mosernes skæbne 
Mosenaturen er truet i Danmark. Således var der i midten af 1800-tallet 20-25% af landet, der var så 
vådt, at der blev dannet tørv. I dag er vort land drænet så intensivt, at kun ca. 2% af landet er 
tørvedannende. Det er kun 1/10 af det oprindelige areal. Det er med andre ord et helt andet landskab 
vi oplever i dag end for blot 150 år siden. Tilbagegangen har betydet, at en lang række vådområder 
er forsvundet, mens andre er blevet opdelt i små isolerede enheder. Netværket af levesteder for 
vådbundsarterne er gået i stykker, og derfor trues en lang række moseplanter og dyr af udryddelse. 
Åmosen er et godt og typisk eksempel på denne negative naturudvikling. 
 
Åmosen var engang Sjællands største sammenhængende vådområde, og med en afbalanceret 
naturgenopretning vil der her være gode muligheder for at beskytte kulturarven i mosen og sikre 
store sammenhængende naturområder, så der kan opbygges robuste bestande af arter, som er knyttet 
til vådbundsarealer – både de næringsfattige, de næringsrige og de kalkholdige. I tilgift vil området 
kunnet byde på store landskabelige og rekreative muligheder for mange mennesker. 
 
Det er blandt andet i det perspektiv, Åmoseprojektet skal ses. 
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