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Plejeplan udarbejdet af Natur & Landbrug ApS for Danmarks Naturfond 2012 i samarbejde med DN 
Ringkøbing-Skjern. 
Tekst og layout: Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug ApS, med bidrag fra Tage Madsen, DN Ringkøbing-
Skjern. 
Foto: Natur & Landbrug ApS 
 

Natur & Landbrug ApS, www.natlan.dk   
v. Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen  
Agropark, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele  
 

 
 

Forsidefoto: Mose-pors med laverne almindelig kvistlav (Hypogymnia physodes) nederst til højre, almindelig 

slåenlav (Evernia prunastri) den lyse i midten, rynket skållav (Parmelia sulcata) på kvisten tv for Evernia og 

spæd rosetlav (Physcia tenella) længst til venstre (laver er bestemt af Vagn Alstrup).  

http://www.natlan.dk/
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Sammenfatning 

Nærværende plejeplan omfatter 5,58 ha naturområde, omgivet af Bundsbæk Naturpark med 

tilhørende offentlig adgang og formidling. Området har indtil 2012 været i privat eje og har ikke 

tidligere været beskrevet naturmæssigt. Arealet er for størstedelen mose, og består af en lysåben 

græsningsfold på ca. 1,5 ha og resten urørt mose med et antal små tørvegrave og en enkelt større 

tørvegrav. Mosen er en del af Bjørnemosen. 

Plejeplanen beskriver kort områdets fortid, arealudpegninger og driftshistorie og den er baseret på 

inventering af karplanterne i områdets feltlag.  Der gives en beskrivelse af plejeområdets 

delområder, plejetiltag og mål. De plejebehov og andre tiltag, der er vurderet nødvendige for at 

fastholde eller opnå bedre naturkvalitet, er summeret i tabellen nedenfor.  

 

Delområde Tiltag 
 

Græsningsfold Flytte vandingssted. Fortsætte afgræsning med tidlig udbinding. 
Evt. udvide med skovgræsning. 

Delomr. 1. Lysesiv-nord. fold
  

Reducere lysesiv manuelt. OBS. Mindre omfang i 
fattigkærsdelen nærmest skoven 
 

Delomr. 2. Lysesiv-vest. fold Reducere lysesiv. Maskinelt i sydlig del. Hold øje med rødel.  
Evt. tilføre engplejehø fra nærliggende høslæteng. 

Delomr. 3. Tør eng. fold Slæt for at fjerne næringsstoffer, når det vejrmæssigt er muligt. 
Udrydde horse-tidsel og kruset skræppe.  
Slå agertidsel, hvor der er meget. 
Mulighed for paddehul overvejes. 

Mose  
 

Alle nåletræer fjernes med tiden.  
Evt. genskabe enkelte tørvegrave. 

Delomr. 4. Mose-birk Hold øje med glansbladet hæg, der skal fjernes. 

Delomr. 5. Mose-pors  Hold øje med glansbladet hæg, der skal fjernes. 

Delomr. 6. Mose-pil Ingen tiltag. Hold øje med stagnerende vandområder. 
Overfladisk grøftning, hvis der opstår stagnerende vand 

  

Delomr. 7. Gran. Tørvebænk Fældes.  Kan trækkes væk via eng på frossen jord 

Delomr. 8. Beplantning Fjernes. Efterbehandles med afstødning af stødskud med spade 

  

Andet  

Spredte nåletræer: sitkagran, 
contortafyr etc. 

Fældes. Om muligt fjernes veddet. Grene kan efterlades, hvis de 
stables i bunker oven på stubbene, således at eksisterende 
natur påvirkes mindst muligt 
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1. Formål med plejeplanen 

Formålet med planen er at få et overblik over de eksisterende naturforhold og baggrunden for nuværende 

tilstand samt forslag til fremadrettet pleje og mål med området. En sådan plan bygger på beskrivelse af 

området ud fra gamle kort, arealudpegninger, driftshistorie og forudsætter en overordnet beskrivelse af 

områdets natur og de enkelte naturtyper i delområdet samt deres lokalisering. Plejeplanens indgreb skal 

være bæredygtige, dvs. underbygge områdets naturlige udvikling med respekt for områdets kulturhistorie.  

Planens tiltag skal fremme de til området naturligt hjemmehørende arter. Nærværende plejeplan bygger på 

feltlagets karplanter. 

Nærværende plejeplan indeholder selve teksten, Bilag 1 med artsliste, bilag 2 med kort, bilag 3 med foto, 

bilag 4 med fredningsbeskrivelse samt bilag 5 og 6 med nærområders lokalplaner. 

 

2. Beskrivelse af området overordnet 

 

Foto 1. Naturfondens ejendom markeret med rødt. Blå streg afgrænser græsningsfolden mod nord. 

Naturfondens ejendom, matr. 1l Dejbjerg Hovedgaard, ved Bundsbæk Naturpark kaldes Bjørnemosen af 

lokale folk, Foto 1. Den ligger ved foden af Dejbjerg bakke. Dette grovsandsbakke område huser markante 

hede- og plantageområder. Bakkerne har en højde på 60-70 m med højeste punkt på 74 m ved Klosteret på 

Dejbjerg hede (Kort slide 3). Bakkelandskabet har mange gravhøje og spor fra jernaldermarker (Egebjerg 

(2012). De bagvedliggende grovsandsbakker danner grundlag for masser af trykvand i Bjørnemosen. En af 

indikatorerne for vand i bevægelse er den store udbredelse af mose-pors. Naturfondens område afvander 

via en grøft i øst til Bundsbæk Møllebæk (Kort slide 4). Denne grøft starter ved vejen og løber mod nord. De 

mange grøfter på dette sted på de gamle kort antyder, at der kommer meget grundvand frem netop her 

(Kort slide 5).  Faktisk er der to grøfter mellem Naturfondens ejendom og naturparken, men kun den ene 

vedligeholdes (Kort slide 5 og 6). Den blev uddybet i 1976/77 for at modvirke at Bundsbæk Møllegård står 

under vand (Kim Clausen pers. meddl.). Kun denne grøft er vedligeholdt i den tidligere ejers tid.  På kortet fra 
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1911 ses en grøft fra NV (Kort slide 5). Den har udspring i en tørvegrav, hvorfra der givetvis også er kommet 

grundvand. I dag er der desuden en grøft mellem skoven og marken mod syd. Den fører givetvis drænvand 

fra plantage og mark.  Desuden er der i dag en drængrøft og en stor samlebrønd på græsmarken på Fondens 

ejendom (Foto slide 18 samt Kort slide 6). Brønden har et kraftig tilløb, men det er uvist hvor vandet kommer 

fra.   

Naturparkens område(se kort slide 13) inkl. Naturfondens ejendom er præget af tørvegrave og andre 

vandhuller. Her findes små og store tørvegrave. Nogle af gravene er i dag med åben vandflade. På 

Naturfondens ejendom forekommer én større tørvegrav med frit vandspejl mod nordvest (Foto slide 14).  

Desuden findes der en del gamle grave med hængesæk af tørv, næbstar og smalbladet kæruld (Foto slide 

17). Men mange er groet helt igen med tørv og har nu fast bund. Kun gamle kanter vidner om gravearbejdet. 

Den tidligere ejer har informeret om, at han gravede tørv under energikrisen i 1973. På gamle kort ses 

bemærkelsesværdigt kun få tørvegrave – og ikke på samme sted i 1871 og i 1911 (Kort slide 4 og 5). Det 

skyldes givetvis, at der er tale om små grave, der kun har været udnyttet kort tid inden de er blevet fyldt 

med vand og graveaktiviteten derfor flyttet.  Det vides, at Rakkerne bl.a. levede af at grave tørv, og på de 

gamle kort fra 1911 ses de adgangsveje, der har ført ind til områdets tørveressourcer.   

2.1 Fredning. Kort slide 7. 
Naturfondens ejendom indgår med et lille og meget fugtigt hjørne i Bundsbæk Mølle fredning af 12. marts 

1979 med Overfredningsnævnets afgørelse af 14. maj 1980 (se bilag 4). Denne fredning har som formål: 

”Bevarelse af store natur- og kulturhistoriske værdier”. Der er tale om en status quo fredning, hvor ”Bækken 

og dammen kan oprenses og arealerne græsses. Fredningsmyndighederne kan foretage landskabspleje. Off. 

adgang ad sti.” I forbindelse med fredningen skal Fonden være opmærksom på følgende, som altså kun 

gælder det lille hjørne mod NØ: 

§1.  Arealerne skal tilstræbes bevaret som eng- og mosearealer med den for arealerne naturlige plantevækst. 

Der må ikke foretages noget, som kan forstyrre denne tilstræbte tilstand. 

§ 3. Det følger ligeledes af § 1, at der ikke må foretages ændringer i terrænet ved udgravning, opfyldning, 

planering el.lign. 

§ 6. Det følger endvidere af § 1, at arealerne ikke må opdyrkes, tilsås eller tilplantes. Fredningen er derimod 

ikke til hinder for, at arealerne afgræsses. 

 

2.2 Planforhold. Kort slide 8. 
Bundsbæk Naturpark inkl. Bjørnemosen er landzone. De arealer, der omgiver Naturfondens ejendom, er 

lokalplanlagt til rekreativt område (Bundsbæk Naturpark) ved LP 77A henholdsvis Golfbane område (LP 69C). 

Lokalplanerne er vedlagt som bilag 5 og Bilag 6. 

 
2.3 Naturmæssige udpegninger ifølge Danmarks Miljøportal den 5. oktober 2012. Kort slide 9. 
Naturfondens ejendom rummer fire beskyttede vandhuller, hvoraf de to deles med naboen, Bundsbæk 

Naturpark. Vandhullet mod NV er for størstedelen beliggende på Naturfondens ejendom, mens Naturfonden 

kun ejer bredzone af vandhullet mod N. I begge tilfælde er der tale om tørvegrave med åbne vandflader. Der 

er mange og store ’tørvegrave’ inden for Bundsbæk Naturpark, men altså ud over de to nævnte uden for 

Naturfondens ejendom. Nogle af ’tørvegravene’ i Bundsbæk Naturpark er i den nuværende form udgravede 
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vandhuller med en lille central ø. De er gravet som jagtpleje (Jensen & Clausen 2012 og pers meddl. Tage 

Nielsen). Naturfondens matrikel er i øvrigt udlagt som beskyttet mose, bortset fra dele af græsningsmarken. 

Det bemærkes at humusområdet i foldens vestlige del er beskyttet mose, mens humusdelen mod NØ ikke er 

udlagt som mose. Det vil givetvis ændre sig efter NST’s P3 tjek i perioden 2011-2013. Den midterste del af 

græsningsfolden med sandbund lever måske ikke op til at være P3. Vandløbet på skel mod øst er ikke §3 

vandløb. Birkemosen er markeret som skov på Topo Danmark (GPS), men er ikke fredskov. Området er ikke 

Natura2000 og indeholder ikke Natura2000 naturtyper. 

 
2.4 Landbrugsmæssige forhold 
Naturfondens ejendom er på 5,58 ha, heraf udgør en hegnet græsningsfold ca. 1,5 ha. Denne fold indgår i 

markblok 467207-30 sammen med Naturparkens græsningsfold og en privat nabos mark i omdrift. 

Græsningsfolden består af to relativt våde områder på humusjord og en mere tør del på grovsandet jord. 

Folden har været omlagt med korn i 1979, hvor den tidligere ejer overtog området. Siden da har området 

været med vedvarende græs til græsning og høslæt, dog med tilførsel af gødning i ’begrænset mængde’. 

Tilgængelige luftfotos (1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2010, Kort slide 10 og 11) tyder ikke på, at den 

har været omlagt, men vegetationen indikerer, at den mere tørre del har været gødsket. Den tidligere ejer 

har i 2010 pudset græsningsengen af inkl. dele af området mod vest, hvor der er meget lyse-siv. Området 

mod NØ i græsningsfolden har givetvis været for vådt til en afpudsning.  Området kan være pudset af for at 

leve op til Enkeltbetalingskravene. Selv om området er udlagt som SFL-Natur, får græsarealerne ikke MVJ-

tilskud ifølge Miljøportalen (5. oktober 2012).  

 
2.5 Forvaltning af naboområder 
Naturfondens ejendom er helt overvejende omgivet af Bundsbæk Naturpark, dvs. offentligt ejet areal med 

offentlig adgang. Dertil en lille skelstrækning mod SV til en privat mark i omdrift. Som det ses af kort slide 13 

støder Fondens ejendom mod sydøst op til en teltplads (der er adgang mod syd fra vejen) og Møllegårdens 

administrationsbygning. Mod øst støder fondens ejendom på den anden side af en grøft op til en 

græsningsfold (delvist §3-beskyttet mose). Området kaldes Møllerens Eng og afgræsses med gamle husdyr 

(Rød Dansk Malkekvæg). Besætningen tilhører en lokal landmand, der også har korthornskvæg. Mod nordøst 

er der skel op til naturparkens Orkide eng, der plejes med manuel høslæt. Mod nord findes et meget vådt 

pilekrat (østlig) og på mere tør bund en plantage (vestlig), som netop er fældet. Mod nordvest støder 

fondens ejendom op til Korsmarken, der er en tidligere mark i omdrift, som nu er udlagt som permanent 

græs og afgræsses af en flok Exmore heste (Foto slide 21). Mod sydvest støder Fondens ejendom op til 

Naturparkens område med udvidet system af trampestier og LandArt ”De fire øer”. Der er tale om kunst 

udført af miljø-kunstneren Alfio Bonanno på øerne i fire store ’tørvegrave’. Mod syd er der skel til en 

naturskov på relativ tør bund og som indeholder en snoet trampesti.  

 

3. Konkret beskrivelse – tilstand og plan 

3.1 Samlet beskrivelse 
Vegetationen i området er gennemgået den 25. september af Anna Bodil Hald og Tage Madsen. 

 Først blev området gået igennem for at vurdere opdeling på homogene delområder ikke bare ud fra flyfotos, 

men også ud fra feltobservationer.  Vi valgte at opdele i 6 delområder. Herefter blev hvert delområde 
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inventeret, dvs. alle plantearter inkl. vedplanter, der blev set i feltlaget, blev noteret med vurdering af deres 

forekomst i feltlaget. Plantearter kan optræde som enkelt individer i få, mange og udbredt forekomst. Arter 

kan også optræde som større populationer, der enten forekomme som få, mange eller udbredte 

populationer. En art, der får betegnelsen forekomst i population og med udbredt forekomst udgør normalt 

en væsentlig del af vegetationens biomasse. En sådan art tildeles en dækning, der kan være op til 25 %, 25-

50%, 50-75 % eller > 75 %. Ved efterfølgende beregninger omsættes denne forekomst til en skala fra 1 til 10 

(se Bilag 1). Ved inventering af feltlaget medtages vedplanter, hvis de indgår i feltlaget, dvs. < ca. 1,75 m. 

 Tidspunkt for analysen i slutningen af september 2012 var ikke optimalt for analyser af vegetation (lidt sent 

på sæsonen). Desuden var det en meget regnfuld dag. Derfor er det ønskeligt med en gennemgang af 

vegetationen i juni 2013. Trælaget er ikke kortlagt i detaljer, hvorfor der kan være enkelte træarter, der er 

undgået registreringen.  

 
 
Foto 2. Delområderne. 
 
Ved inventering af området den 25. september 2012 blev det som nævnt opdelt i 6 delområder: 
Lysåbne områder, der har været drevet med afgræsning med kvæg kombineret med delvis afpudsning 
 1. Lysesiv område i græsningsfold – nord 
 2. Lysesiv område i græsningsfold – vest 
 3. Tør eng i græsningsfold 
Mere eller mindre vedplantebevoksede moseområder og hængesæk uden drift 
 4. Birkemose med flere mindre og tilgroede tørvegrave 
 5. Mosaik af lysåbne moseområder med mosepors 
6. Gråpil-krat 
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Desuden er område 7 (grantræer på tørvebænk) og 8 (diverse ikke-hjemmehørende vedplanter plantet som 
vildtpleje) lokaliseret. 
Tørvegraven med åbent vand er ikke inventeret. Umiddelbart var der ikke vandplanter ud over svømmende 

vandaks, men det kan skyldes det sene tidspunkt. Den lokale DN vil gerne have samlet information vedr. 

vandhulles dyre- og planteliv og vil selv bidrage. 

Delområde 1, 2 og 3 har så lang tid, der huskes tilbage, været græsses af kvæg. I 2012 kom der på grund af 

ejerskifte først dyr på arealet den 10. september. Den 25. september græssede her tre køer og en foldtyr, 

alle af oprindelig danske husdyrracen Rød Dansk Malkekvæg.  Dyrene var meget fredelige. I 2012 blev 

dyrene igen taget af folden ca. 24. oktober. 

Nedenfor bringes et generelt overblik over vegetationen på naturfondens ejendom. Dernæst gennemgås de 

enkelte områder, deres flora, nuværende tilstand og forslag til fremtidig plejeindsats. Artsliste er vedlagt 

som Bilag 1.  

Bjørnemosen er i udgangspunktet næringsfattigt med relativt få plantearter, Figur 1 og Figur 2. Alt i alt blev 

der noteret 68 plantearter i feltlaget. ’Arter’ inkluderer her også tørvemos sp., almindelig jomfruhår, 

græsplænemos, filt-knopmos og hundelav sp. Kun to arter, smalbladet mangeløv og lyse-siv, forekom i alle 

seks delområder. To arter, vorte-birk og blåtop, forekom i feltlaget i fem delområder. I alt 30 arter blev kun 

observeret i et af delområderne.  Dette er udtryk for stor forskellighed mht. kårforhold (lys/skygge, 

græsning/ingen pleje, trykvand/stagnerende vand, tørvebund/mineralbund). Moseområderne har færrest 

arter, mens engområderne har flest. Engområderne har flere arter, da der dels er lysåbnet, dels er et højere 

næringsniveau end i moseområderne, hvor der også er skygge.  

De forskellige arter af karplanter har forskellig iboende karakter på naturkvalitetsskalaen. Denne antager en 

værdi mellem -1 og 7. Lokalitetens feltlag rummer mange gode arter, men også seks uønskede arter, dvs. 

arter med karakter ’-1’, Figur 3. Det er invasive arter (glansbladet hæg, sitkagran )samt arter, der er 

uønskede i naturområder som eng og mose (fandens mælkebøtte, kruset skræppe, agertidsel, horsetidsel). 

Lav ranunkel er uønsket i fersk eng, men må gerne forekomme i mose. Da arternes karakter i nærværende 

sammenhæng er opstillet på grundlag af naturtypen mose, findes lav ranunkel i kassen med karakter ’2’.  

 Naturkvaliteten for delområder kan beregnes på grundlag af arternes iboende karakter og arternes fylde i 

pågældende delområder målt på en skala fra 1- 10. En sådan naturkvalitetsscore er uafhængig af arealets 

størrelse. Værdien kan teoretisk variere mellem ’-1’ og 7. Det ses, at mose-delområderne scorer højest, Figur 

4. Lavest scorer den tørre eng, delområde 3_eng. 

DMU har beskrevet optimale vegetationsstrukturer for lysåbne habitat naturtyper. Her sammenlignes 

delområderne med den optimale struktur for ferskeng_6410 henholdsvis hængesæk_7140, der er de habitat 

naturtyper, der kommer nærmest naturen på Fondens ejendom. Hængesæk_7140 er dog dannet flydende 

på vand, så det er tørvegravsstadiet. Det ses, at eng_3 har den bedste engstruktur med varieret 

højdefordeling af græsset, Figur 5. Strukturen på moserne ligger langt fra hængesæk strukturen bl.a. på 

grund af det kraftige kronedække, Fig. 6. Delområde 5 (porsmose) har den bedste ’hængesæk’-struktur, da 

den er lysåben og pors ikke tilhører kronelaget. Det skal dog bemærkes, at det kun er de færreste områder, 

der er egentlig hængesæk. 
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Figur 1. Antal arter, der er 
registreret i et eller flere af de 
seks delområder. 
 

 

Figur 2. Antal arter opdelt på 
‘arter’ i alt og karplanter 
registreret i de seks delområder  
 

 

Figur 3. Fordeling af de 
registrerede karplanters iboende 
naturkvalitets karakter i forhold 
til naturtypen mose.  
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Figur 4. Naturkvalitet score for 
de seks delområder opnået som 
eng eller mose. Scoren går 
teoretisk fra -1 til +7. 

 

Figur 5. Optimal 
vegetationsstruktur for eng og 
registreret struktur den 25. 
september 2012 for de tre 
delområder i græsset fold. Kun 
eng_3 har en varieret struktur 

 

Figur 6. Optimal 
vegetationsstruktur for 
hængesækmose og registreret 
struktur den 25. september 
2012 for de tre delområder i 
uplejet mose. Kun 5_porse-
mosen nærmer sig optimal 
struktur 0
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I DMU feltskema til registrering af §3-natur indgår også vurdering af fire positive og 4 negative naturtype 

specifikke strukturer (se Boks 1). Forekomst af disse strukturer vurderes på en tretrinsskala. Til 

feltregistreringerne er benyttet engskema eller moseskema, afhængig af den inventerede naturtype. Alle 

delområder ligger relativt pænt mht. positive strukturer. Delområde eng_3 ligger lavest i positive strukturer, 

Figur 7. Kun delområde eng_3 har en negativ struktur, hvilket er ’vegetation domineret af græsser’, Figur 8.  

Boks 1. Strukturer.  

Positive og negative strukturer i forbindelse med eng. Positive og negative strukturer i forbindelse med 
mose. 

 

 

Figur 7. Forekomst af naturtype 
karakteristiske positive strukturer på en 
skala fra 1 til 3 (bedst) i de seks 
delområder. 
 

 

Figur 8. Forekomst af naturtypiske 
negative strukturer på en skala fra 1 til 
3 (dårligst) i de seks delområder. 
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3.2 Lysåbne områder, der har været drevet med afgræsning med kvæg kombineret med delvis afpudsning.  
Afgræsses af oprindelig kvægracen Rød Dansk Malkekvæg. I 2012 blev 3 køer og en tyr sat på området den 

10. september. Dyrene ankommer til græsningsfolden fra landevejen. De har ét vandingssted, nemlig med 

vandslange og hanevand fra Administrationsbygningen (Foto slide 19). Målet med dette område er fortsat 

afgræsning med ekstensiv kvægrace. De tørre områder i delområde 3 vil blive afgræsset først, men kvæget 

bør presses til også at gøre noget ved lysesiv områderne hjulpet på vej med slåning af lysesiv. Det prioriteres 

at området græsses af og at dyrene kommer tidligt ud, så lysesiv ikke løber fra dem. Dyrene skal have adgang 

til mineraler. Evt. afprøves tilskud af energi (melasse) hvis det kniber for dyrene at tage fat på lysesiv. 

Det kan overvejes om græsningsfolden kan udvides med skovgræsning ved at inddrage dele af skovmosen 

mod syd (er §3 mose og ikke fredskov). Denne skov tilhører naturparken og forslaget er derfor ikke 

undersøgt nærmere. 

Der blev observeret enkelte eksemplarer af butsnudet frø i græsningsfolden, men der mangler lysåbne 

vandhuller til padder i græsningsfoldene.  Denne mulighed bør undersøges i de ikke-§3 registrerede dele af 

foldene, dvs. i delområde 3 på fondens ejendom. (Evt. også i Korsmarken samt Møllerens eng). Alle forslag 

på sandet bund. Vandingsstedet, som er afhængig af vandforsyning fra Møllegården, bør flyttes væk fra det 

våde område. Området nogle få meter længere mod nor er mere højt beliggende.  

 

3.2.1 Delområde 1. Lysesiv område i græsningsfold – nord. Foto slide 2 og 3. 

Delområde 1 (1_eng) er domineret af lysesiv. Delområde 1 er ikke udlagt som §3 endnu, selv om det klart 

lever op til at være §3. Delområdet har den højeste naturkvalitet blandt delområderne i græsningsfolden. 

Området har tidligere haft vandingssted til dyrene, idet dyrene har haft adgang til grøftens vand. Det har 

resulteret i sanderosion og sandvandring til mølledammen. Vandingsstedet er nu nedlagt. 

Området mod NV ind mod birkemosen har hedemosekarakter med en meget fin bund med tørvemosarter, 

tranebær, klokkelyng, hedelyng, øret pil, rundbladet soldug, almindelig jomfruhår og en enkelt (lille) plante 

af mosepors – alle arter, som ikke blev fundet i de øvrige delområder i græsningsfolden, dvs. delområderne 2 

og 3. Tormentil forekom spredt.  I området med hedemosekarakter er der også lysesiv, men ikke så massivt 

som på den resterende del af delområdet.  I hedemosen fungerer lysesiv som en slags ’amme-plante’, idet 

lysesiv medvirker til et gunstigt mikroklima, så tørvemos ikke tørre ud i perioder med højtrykstørvejr. 

Tørvemosset vil efterhånden overvokse lyse-siv.  

Plan: Reducere dominansen af lysesiv på hele området, men mest, der hvor dyrene vil græsse mest, nemlig 

ind mod den tørre eng delområde 3. Området er ikke farbart med maskine, så der skal slås med buskrydder, 

se Boks 2 

Mål: En græsningseng med varierende vegetationsstruktur og hvor dyrene bliver i stand til at holde lysesiv i 

ave med indledende hjælp med slåning og hvor de andre engplanter har fået mere udbredelse. Området kan 

være voksested for plettet gøgeurt.  En lille sitkagran-plante er set på arealet, men det forventes, at 

græsningen vil forhindre, at der etableres træer og pors. 
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3.2.2 Delområde 2. Lysesiv område i græsningsfold – vest. Foto slide 4 og 5. 
Delområde 2 er domineret af lysesiv, men har også et stort indslag af mose-bunke, fløjlsgræs, lav ranunkel og 

krybende hestegræs. Eng-viol og hundehvene klarer sig godt i området. Området har en del tormentil lige 

som i delområde 1. De 2/3 af området mod syd har været for slået for lysesiv i 2010 (se luftfoto). Delområde 

2 er i sin fulde udstrækning udlagt som §3. Området har ikke så høj naturkvalitet som delområde 1. 

Den vestligste del af området har opvækst af rød-el, som kvæget dog har kastet sig over (bemærket i felten 

den 25. september 2012). 

Plan: Reducere dominansen af lysesiv på hele området, men mest, der hvor dyrene vil græsse, nemlig ind 

mod den tørre eng delområde 3. Det kan i den sydlige del gøres maskinelt. Da området med lysesiv generelt 

er meget vådt, skal tørvejrsperioder udnyttes til slåning uanset tidspunkt. I området med opvækst af rødel, 

kan tilførsel af naturpleje-hø (frøkilde) fra engblomme området i orkideengen forsøges. Hø fra 1 m2 spredes 

  
Område med lysesiv, der ikke har været slået eller 
afgræsset i ca. 9 år. 
Foto af lysesiv området i Nørreådalen juli 2012. 

Tilsvarende område som tv, men her slået 2 gange om 
året (maj og september) med fjernelse af materiale i 4 
år. Her åbnes mulighed for flere arter.  
Foto af lysesiv området i Nørreådalen juli 2012. 

Boks 2. Reduktion af lyse-siv I Bjørnemosen 

Dominansen af lysesiv kan reduceres med afslåning og efterfølgende græsning. Dyrene æder kun nye 
skud og ikke, hvis de sidder mellem visne skud. For at bruge kræfterne rigtigt er det en god ide at slå, 
der hvor dyrene efterfølgende vil græsse, dvs. nærmest de tørre områder. Successivt udvides det 
område, hvor dyrene kan holde dominansen af lysesiv under kontrol. Ved førstegangs slåning er det 
vigtigt at få fjernet materialet. Ved opfølgende slåning kan materialet blive liggende hvis der slås 
hyppigt nok, så det afslåede ikke fylder for meget. Under alle omstændigheder er det bedre at slå 
uden at fjerne end slet ikke at slå. Der opnås bedst effekt, hvor der er mulighed for, at andre planter 
kan tage over. Nogle steder vil fugtighedsforholdene være sådan, at kun lyse-siv kan gro der – eller 
at tørvemos tager over, hvor næringsniveauet er lavt nok.  
Hvor der kan køres med maskine, slås når der er tørt nok. Det er vigtigt, at der slås 1-2 gange om året 
og i flere år. Det er også vigtigt, at der følges op med græsning.  
Man kan evt  fjerne gammelt løv af lysesiv om vinteren.  Hvis det er muligt afbrændes det visne løv, 
men tørven skal være våd for at undgå tørvebrand.  
Mål: Fjerne døde skud af lysesiv og reducere dennes vækst. 
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på 10 m2. Hvor der er god frøsætning i naboområdet kan transplantation af et par engblomme planter 

overvejes for at øge sandsynligheden for at den bestøvende flue, Chiastochaéta trollii, flytter med. 

Flytningen skal derfor ske inden larven klækker og forlader planten, se Boks 3. 

Mål: En græsningseng med varierende vegetationsstruktur og hvor dyrene bliver i stand til at holde lysesiv i 

ave og hvor de andre engplanter har fået mere udbredelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Delområde 3. Tør eng i græsningsfold. Foto slide 6 og 7. 
Delområde 3 er ret tør og derfor præget af tørbundsarter. Almindelig hvene dominerer. En del arter 

forekommer i større mængde uden at dominere. Nævnes kan græsarterne mose-bunke, krybende 

hestegræs, fløjlsgræs, stortoppet hvene og blandt urterne hvid kløver og høstborst. Desuden 

græsplænemos. Det er mest trivielle arter, der forekommer på mere næringsrig bund. Dertil forekommer 

problemarterne agertidsel, horse-tidsel og kruset skræppe. Delområdet har også fugtige partier, bl.a. i 

området, hvor vandforsyningen er etableret. Kærtidsel forekommer udbredt i området, og store rosetter 

indikerer næringsrige forhold. 

Plan: Området er for næringsrig til et bedre levested for områdets tørbunds- og fugtigbundsarter. Næring 

kan kun fjernes med høslæt eller at områdets næringsstoffer udvaskes med tiden, og at der ikke tilføres 

næring. Der vil i tørre år kunne tages høslæt, men da der i det smalle område over for teltplads er en fugtig 

passage, kan det være vanskeligt at få maskiner ind.  Det prioriteres derfor at området bare græsses af og at 

dyrene kommer tidligt ud. Sensommer floret til insekterne vil i så fald bestå af høst-borst. Problemarterne 

agertidsel og især horse-tidsel og kruset skræppe slås manuelt et par gange i løbet af sommeren, så de ikke 

sætter frø. Vandingsstedet flyttes til mere tørt område og forsynes med flyder, så vandet stort set passer sig 

selv. Det kan blive nødvendigt at flytte det med mellemrum eller etablere mere stabilt underlag. 

Mål: En tæt afgræsset (< 15 cm vegetationshøjde) græsningseng/overdrev, hvor rosetplanter og små urter 

tilhørende tør græsland, hede og eng fremmes. Rosetdiameter af kærtidsel skal aftage med faldende 

næringsniveau. 

Boks 3. Engblomme 

Engblomme er en flerårig urt med lodret jordstængel, som er selvsteril og hvis frøsætning er afhængig af 

insektbestøvning. Der kan forekomme sideskud på jordstænglen, og planten står undertiden i mindre 

grupper, men lige så tit enkeltvis. Kun få insekter er i stand til at trænge ind i den lukkede blomst. Den 

væsentligste bestøver er en lille flueart, Chiastochaéta trollii, som er så lille, at den kan smutte ud og ind 

mellem de lukkede blosterblade. Flueartens hunner er næsten altid at finde i Engblommens blomster. De 

kravler rundt mellem støvdragere og støvfang og ernærer sig af blom-sterstøv. De er selv oftest helt 

overpudrede med blomsterstøv og kan afsætte støv, der er medbragt fra andre blomster, på støvfangene. De 

lægger æg på støvfangene, hvor de klækkes. Larven lever inde i frugtknuderne, hvor den æder nogle af de 

umodne frø. Den er færdigudviklet i løbet af en halv snes dage, hvorefter den borer sig vej ud gennem 

frugtvæggen og efter alt at dømme forpupper sig i det fri. Man kan konstatere fluens besøg i blomsten ved, 

at de tomme flueæg bliver siddende på griflerne efter at larverne har forladt æggene. 

Kilde: Felthåndbogen. www.fugleognatur.dk 

  

http://www.fugleognatur.dk/
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3.3 Moseområder uden drift. Mere eller mindre vedplantebevoksede og hængesæk 

Bortset fra en relativ afgrænset forekomst med birkemose udgøres resten af en mosaik af lysåbne områder 

med pors og tørvegrave samt krat af gråpil på mere eller mindre hængesæk og spredte trægrupper. Mosen 

er vanskelig og ikke ufarlig at færdes i. Dels er der en del områder med hængesæk, dels vanskeliggøres 

passage af den massive forekomst af store tuer af blåtop. Dertil kommer flere kilder og gråpil-krat på 

hængesæk i det nordøstlige hjørne. Når granerne på tørvebænken fjernes bliver her en mulig passage ind i 

mosen. Det har på grund af vanskelig passage ikke været muligt at lave nøjagtige afgrænsninger for 

delområderne 5 (lysåben mosepors) og 6 (gråpil-krat). 

Bortset fra generel fjernelse af nåletræer (hvidgran, sitkagran, og contortafyr) har moseområderne generelt 

ikke behov for yderlig pleje. Nåletræerne forekommer dels på en bænk (delområde 7) og spredt i området 

(Foto slide 15 hhv. 16). Efter anbefaling fra Tage Madsen DN har vi ikke brugt tid på at kortlægge dem, da de 

alle skal væk med tiden og er ret synlige til vinter. Det anbefales at granerne fældes på frossen bund om 

vinteren, hvor det også er lettere at færdes i området. Kun granerne på tørvebænken kan køres væk med 

maskiner via græsningsfolden. Her anbefales det at alt fjernes inkl. grene. Øvrige træer må bæres ud. For at 

lette arbejdet anbefales det, at stammerne afgrenes på stedet og at grenene samles i kvasbunker på stedet. 

Ved at lægge dem oven på stubbene mindskes risiko for at god natur ødelægges. På den måde kommer de 

også faunaen til gode. Nåletræerne fældes om vinteren efterhånden som der er tid og kræfter til det. 

Derudover gennemgås området med mellemrum, idet små nåletræer fældes/rykkes op så nye nåletræs-

planter ikke bliver til nye træer. Områdets ’dødt ved’ kommer fra birketræerne. 

Hvis det af hensyn til historien og successionen ønskes, kan nogle af de små tørvegrave genskabes. Men det 

bliver vanskeligt og måske ødelæggende at få maskiner ind i mosen. Hvis nogen vil forsøge sig med håndkraft 

at afprøve gamle tørvegravnings metoder, kunne det være en mulighed. 

Beplantningen af ikke-hjemmehørende arter (bjergfyr, diverse pil sp., sitkagran og glansbladet hæg) i 

delområde 8 fjernes og nye stødskud trampes af/hugges af hvert forår, dels for at fjerne nye skud dels for at 

såre stubben, så svampe kan tage over.  Det er vigtigt at være over området, så der ikke vokser en skov op 

igen – også af hensyn til udsigten over mosen på dette sted. I forbindelsen med fældningen vil DN udpege 

enkelte evt. bevaringsværdige træer blandt øvrige arter: Vortebirk, almindelig røn og rødel. 

Plejeplanen er baseret på registreringer af karplanter. I mosen har vi fundet mange svampe- og lavarter (jf. 

forsidefoto) ud over forskellige arter at tørvemos og andre arter af mos. De foreslåede tiltag vil fremme 

denne brede vifte af arter, som indtil videre ikke er bestemt til art. 

 

3.3.1 Delområde 4. Birkemose med flere mindre og tilgroede tørvegrave. Foto slide 8 og 9. 
Birkemosen har et næsten lukket kronedække af vortebirk. Vortebirk har lysåbent løv og giver derfor 

mulighed for mange arter i feltlaget. Birkemosen har flere tørvegrave af varierende størrelse – enkelte med 

lidt åbent vand og andre med hængesæk af tørvemos og/eller næbstar og enkelte steder med tue-kæruld 

eller liden siv.  Birkemosen har islæt af andre vedplanter: Tørst, almindelig eg og almindelig røn. I feltlaget 

fandt vi skovstjerne, men ellers er det moseplanter, der udgør feltlaget. Birkemosen er domineret af blåtop, 

men på grund af mindre lysindfald er blåtopvæksten ikke så kraftig i birkemosen som på de mere lysåbne 

steder. Af andre arter kan nævnes engviol og bredbladet mangeløv, men ellers er birkemosen ret artsfattig. 

Hugorm er set ved tidligere lejlighed. 



Plejeplan for Bjørnemosen oktober 2012 
 

Pejeplan for Bjørnemosen, oktober 2012 17 
 

Plan: Fjerne graner og andre nåletræer som beskrevet ovenfor samt tjek med jævne mellemrum for 

nyetablering. Evt. genskabe nogle af tørvegravene med håndkraft. Hold øje med at glansbladet hæg ikke 

etablerer sig. 

Mål: Urskov med vortebirk og små tørvegrave i forskelligt stadium og uden nåletræer. Forekomst af mange 

svampe. 

 

3.3.2 Delområde 5. Mosaik af lysåbne moseområder med mosepors. Foto slide 10 og 11. 
De lysåbne områder domineret af mosepors, blåtop og i mindre omfang tørvemos arter. Den massive 

forekomst af pors indikerer vand i bevægelse gennem området. Mosen har fine porsmosepartier med 

benbræk, klokkelyng, rosmarinlyng, tue-kæruld, rundbladet soldug, tranebær, smalbladet kæruld, tormentil 

og øret pil. Det er alle arter, der hører til i den næringsfattige del af skalaen.  Hedelyng er set få steder. Langs 

grøften forekommer områder, der bærer præg af afvanding. Her forekommer almindelig jomfruhår i store 

tuer. Enkelte steder er der set revling, en art, der vil overvokse de mere tørre områder med hedelyng, når 

næringsbelastningen er for høj. Glansbladet hæg er set som små planter enkelte steder. 

 Plan: Fjerne graner og andre nåletræer som beskrevet ovenfor samt tjek med jævne mellemrum for 

nyetablering. Hold øje med at glansbladet hæg ikke etablerer sig. Etablerede planter fjernes. På længere sigt, 

kan det overvejes at fjerne enkelte løvtræer (vortebirk). 

Mål: Porsemose og fri succession. 

 

3.3.3 Delområde 6. Gråpil-krat. Foto slide 12 og 13. 
Krattet af gråpil har mange kildevæld og større områder er hængesæk. Det skyldes de store mængder af 

trykvand, der vælter frem.  Vandet rinder hørbart i små overfladiske grøfter i området. Trykvandet 

medbringer også næringsstoffer og mineraler til det ellers meget næringsfattige område. Derfor findes der i 

pilekrattet arter fra mesotrof væld, som ikke forekommer i de øvrige områder. Det er en 

populationsforekomst af dyndpadderok samt forekomst af krybende baldrian, men også almindelig star, 

bukkeblad og kragefod har deres eneste forekomst her. Næbstar og tørvemos dominerer. Dertil kommer 

kærdueurt og kærtidsel, som også forekommer i græsningsfolden. Områder med massiv forekomst af 

dyndpadderok er også tegn på forsumpning med mere stillestående vand. Der har tidligere været gravet et 

’par smårender’ for at hjælpe vandet på vej. Stagnerende vand gavner monobestande af enkeltarter, der har 

hulheder til luftforsyning, og hæmmer derved udbredelsen af de andre arter knyttet til vældområdet. Det 

fugtige skov-klima betyder, at nogle af de gamle stammer af pil er overvoksede med mos og der er udbredt 

forekomst af tørvemos i feltlaget.  

Plan: Området røres ikke. Hvor der er stagnerende vand kan indgreb i form af en overfladisk afdræning være 

en mulighed. 

Mål: Urskovsagtig gammelt krat af væltede gråpil med mosbegroede stammer og græs- og urtevegetationen 

i bunden. Intakt hydrologi med trykvand og kilder uden stagnerende vand.  

Vedr. delområde 7. Grantræer på tørvebænk og delområde 8. Ikke hjemmehørende vedplanter plantet som 

vildtpleje, så er tiltag beskrevet i indledningen til moseområderne ovenfor. 
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4. Prioritering af plejen 

Den lysåbne græsningsfold ændrer sig hurtigt, hvis den relevante pleje ikke etableres, nemlig græsning med 
nøjsomme dyr og reduktion af lyssesiv og rødel samt bekæmpelse af problemarter. Da området er vanskeligt 
tilgængeligt, og der skal slås når vandforhold er til det, bør Fonden ikke søge tilskud, der lægger 
begrænsninger på slåningstidspunktet. Dette område har første prioritet. 
 
Moseområderne ændrer sig langsomt. Derfor haster de foreslåede indgreb ikke. Dog er det en god ide at få 
fjernet frøkilder fra nåletræerne inkl. grantræerne på tørvebænken. Dette mener DN kan gøres med frivillige 
kræfter, hvis det foregår i langsom takt. Dette har derfor anden prioritet, men indsatsen konkurrerer ikke 
med græsningsfolden, da det er vinterarbejde. 
 
Det er ligeledes en god ide at få fjernet de ikke hjemmehørende arter i område 8. 
 
Øvrige tiltag kan vente til der efterhånden er tid og kræfter til flere aktiviteter. 
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