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Moser er vigtige naturtyper i det danske land-
skab, og de er levested for en række unikke 
dyre- og plantearter. Moser er ud fra et bio-
logisk og landskabsmæssigt synspunkt beva-
ringsværdig natur, idet de opfylder forskellige 
funktioner bl.a. som rekreative områder og 
som nitratreducerende foranstaltning. Desu-
den udgør det specielle miljø i vådområder 
et vigtigt opholdssted for flere sjældne fugle
arter i Danmark. 

Mange moser er gennem tiderne blevet på-
virket af menneskelige aktiviteter, primært i 
forbindelse med dræning af landbrugsarealer 
og tørveudgravning. Da der ofte er en hårfin 
balance mellem en moses tilstand og (regule-
ringen af) de hydrauliske og hydrologiske for-
hold i og omkring mosen, har disse indgreb 
ændret deres oprindelige udbredelse og til-
stand betragteligt og har reduceret antallet af 
moser.

Der er klare interessekonflikter i forbind-
else med moser. Ejere af tilstødende jordtillig-
gender har ofte interesse i så lav en vandstand 
som muligt af hensyn til dyrkningsmulighe-
derne.  Intensiv dræning og grøftegravning, 
udretning og kraftig vedligeholdelse af vand-
løb som afvander mv. er ofte sket uden egent-
lig at vurdere konsekvenserne af disse tiltag. 
Konsekvenserne kan være, at de naturlige hy-
drologiske processer i moserne ændres. 

Denne artikel vil ud fra to projekteksem-
pler, illustrere hvorledes brugen af et hydrolo-
gisk modelværktøj kan medvirke til at anskue-

liggøre de hydrologiske påvirkninger i 
forbindelse med reetablering af et vådområde. 

Konsekvensvurdering af indgreb
Bevaringstilstanden af en mose vurderes ud 
fra påvirkningerne, sammenlignet med den 
oprindelige tilstand for området. Man vil kigge 
på en række faktorer, som fx ændringer i sam-
mensætningen af dyre- og planteliv, og påvirk-
ninger på vandstrømninger og vandstande. 
Påvirkninger af en mose optræder typisk efter, 
at der er foretaget et indgreb i den naturlige 
hydrologiske balance for området. Med ind-
greb forstås dræning/forøget vandafledning, 
hævning/sænkning af vandstande i dele af 
mosen, ændring af beplantning i og omkring 
vådområdet, ændring af vandtilførslen til våd-
området m.m. Der kan også være tale om at 
vurdere konsekvenser af klimaforandringer, 
som uvilkårligt vil påvirke mange danske 
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naturtyper. Boks 1 viser nogle af de typiske 
problemstillinger, som adresseres ved en vur-
dering af påvirkningen.

De i Boks 1 listede problemstillinger er rele-
vante at få besvaret for at kunne vurdere en 
moses tilstand og konsekvensen af tidligere 
og fremtidige indgreb i fx til- og fraførslen af 
vand. Udover disse forhold skal det vurderes, 
hvilke dyre- og plantearter, der kan trives. Der-
for skal der skabes en sammenhæng mellem 
de fysiske og biologiske forhold for at få det 
fuldstændige billede.

Anvendelsen af en integreret, fysisk baseret 
grund og overfladevandsmodel til vurdering 
af nævnte forhold giver værdifuld information 
om konsekvenserne af forskellige typer af ind-
greb. DHI Institut for Vand og Miljø (DHI) har 
med succes anvendt en sådan modelkode til 
at vurdere påtænkte indgreb i flere moser i 
Danmark og adskillige vådområder i udlandet.

Modelkonceptet
MIKE SHE modelsystemet er bygget op 
omkring forskellige moduler til beskrivelse 
af processerne i de forskellige dele af det 
landbaserede hydrologiske kredsløb, som 
vist i Figur 1. Modelsystemet indeholder en 
integreret beskrivelse af vandstrømninger 
og stoftransport i den umættede zone, 
grundvand, overfladevand og vandløb. Der 
er ligeledes et modul til simulering af ned-
bør, fordampning, evapotranspiration og 
infiltration, som tager hensyn til jordens og 
planternes aktuelle egenskaber i det område, 
der modelleres.

Modelsystemet er hovedsageligt fysisk base-
ret, dvs. at de indgående parametre kan base-
res på målte data. Herved kan modellen for-
udsige konsekvenser af indgreb i systemet 
som for eksempel indsættelse af et overløbs-
bygværk i et vandløb eller uddybning af en 

Boks 1. Problemstillinger, som bør vurderes ved retablering af 
vådområder:
• Hvordan påvirkes fugtighedsforhold og dermed dyrkningsmulighederne på 

nærliggende landbrugsjord af ændringer i mosen,
• Hvordan er fugtighedsforholdene i de øvre tørvelag, og sker der en periode-

vis udtørring,
• Er der observeret sætning af tørven, og hvilke hydrologiske konsekvenser kan 

det i givet fald medføre,
• Hvordan er udvekslingen af vand mellem tørven og det dybere grundvand,
• Hvorledes påvirkes mosen af tidligere tørveudgravninger, dvs. er der skabt hy-

draulisk kontakt til dybere sedimentaflejringer,
• Hvor store områder i mosen bliver oversvømmet, og er disse områder redu-

ceret i forhold til den oprindelige tilstand,
• Er vandbalancen i mosen påvirket af omkringliggende oplande, sker der til-

strømning af vand til mosen,
• Hvilke kanaler påvirker afdræningen af mosen, og hvad er konsekvenserne 

ved en tilstopning af disse vandløb.
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afvandingskanal. Da systemet ligeledes giver 
en dynamisk og integreret beskrivelse af 
både grundvand og overfladevand kan alle de 
nævnte problemstillinger håndteres /4/. Selv-
følgelig er modellens evne til at forudsige 
konsekvenser afhængig af omfanget og kval-
iteten af basisdata og kalibreringsdata, men 
det er ofte mere troværdigt at forudsige æn-
dringer end at forudsige absolutte størrelser.

Projekteksempel Kongens Mose
Kongens Mose/Draved Mose er en af de få 
tilbageværende større moser i Sønderjyl-
land, der rummer naturtypen aktiv højmose, 
og er fra et biologisk og landskabsmæssigt 
synspunkt et bevaringsværdigt område. Kon-
gens Mose blev fredet i 1992, og et større 
område omkring selve fredningen er udpeget 
som habitatområde under Natura 2000. 
Som en konsekvens af fredningen blev der 
i 1993/94 gennemført en række projekter, 
der havde til formål at hæve vandstanden i 
den centrale del af mosen, men en del af fred-
ningsbestemmelserne kan først gennemføres 
efter 2005 på grund af Pindstrup Mosebrugs 
koncession, der udløb i 2005.

Kongens Mose indgår sammen med en 
række andre danske højmoser i et EU-Life pro-
jekt /2/, som har til formål at genskabe/
fremme udbredelsen af naturtypen højmose i 
Danmark. Projektet har også til formål at ud-
vikle og afprøve metoder, der kan anvendes i 
en fremtidig restaureringsplanlægning og for-
valtning af højmoser.

En højmose er per definition en tørvemose, 
hvor tørven hæver sig over de omkringliggen-
 de områder, og har den karakteristiske hvæl-
vede form, med det højeste punkt i midten af 
mosen /2/. Bevarelsen af højmoser er betinget 
af de meget specielle hydrologiske forhold, 
der hersker i højmoser, herunder en stor 
tilbageholdelse af det infiltrerende vand og et 
konstant højt vandspejl. Det høje vandspejl 
forhindrer, at lagene nede i mosen iltes og 
derved nedbrydes. Hvis den hydrologiske ba-
lance forskydes fx ved dræning af mosen, kan 
tørven tørre ud, hvilket medfører, at den ned-
brydes og risikoen for brande i de tørre perio-
der øges. En bevaring af højmoser er derfor 
knyttet til muligheden for at bevare den natur-
ligt høje grundvandsstand, men samtidigt må 
vandstanden ikke være for høj, idet det be-

grænser væksten af spagnummosser.
Da Kongens Mose er en højmose, og per 

definition udelukkende modtager vand fra 
nedbøren, er det afgørende, at der sker en 
korrekt fraktionering af fordampning, over-
fladisk afstrømning, infiltration til grundvands
zonen og grundvandsafstrømning. I en typisk 
højmose vil den vertikale strømning gennem 
tørven være begrænset, da permeabiliteten af 
tørven vil aftage med dybden, primært fordi 
de dybere tørvelag er mere sammenpressede. 
I Kongens Mose er denne proces dog mere 
kompliceret, da de tidligere tørveudgravnin-
ger kan have skabt hydraulisk kontakt til de 
underliggende sedimenter. Dette betyder, at 
grundvandsafstrømning kan være vigtig for 
den overordnede vandbalance.

Med henblik på at få belyst de hydrologiske 
konsekvenser af allerede gennemførte og 
planlagte foranstaltninger – som overordnet 
har til hensigt at fremme de hydrologiske for-
udsætninger for en fremtidig højmosedan-
nelse i en større del af Kongens Mose - er der 
udviklet en integreret hydrologisk model for 
Kongens Mose og tilgrænsende arealer 
baseret på MIKE SHE /1/.

Figur 1. Skematisk fremstilling af procesmodulerne i MIKE SHE modelsystemet.



36 • Vand & Jord

Selve mosen dækker et område på ca. 2 
km2, men modellen dækker et område på ca. 
17 km2, og er afgrænset, så randbetingelserne 
får mindst mulig indflydelse på forholdene i 
modellens interesseområde. Grundvandsmo-
dellen er konceptuelt inddelt i 2 lag, hvor det 
øverste lag udgør tørvelaget (i de områder, 
hvor der er tørv) og overjorden (hvor der 
ikke er tørv). Kongens Mose er dannet i en 
lavning på Kongsbjerg. Jordbunden består 
overvejende af moræneler fra forrige istid 
(Saale), der under sidste istid (Weichsel) blev 
overfløjet af flyvesand, der lejrede sig som 
flade op til 1 m høje klitter. Der er indsamlet 
en lang række data fra området, som alle er 
anvendt i udviklingen og kalibreringen af den 
hydrologiske model. Bl.a. er der foretaget fly-
baseret laserscanning til bestemmelse af topo-
grafien, ligesom vandløb, vandstande og vand
føringer er opmålt. Der er anvendt klimadata 
for en 5 års periode i kalibreringen af model-
len, ligesom disse data er anvendt i scenarie-
beregningerne.

Den hydrologiske model er kalibreret mod 
månedlige målinger af grundvandsstanden i 
18 pejleboringer over en periode på 2 år samt 
enkeltstående målinger af vandstande og 

vandføringer i vandløb og søer.
Der er opstillet et scenarium, hvor alle 

større afvandingskanaler og dræn i den del af 
mosen, som er omfattet af fredningen sættes 
ud af funktion. Dette kan gøres fysisk ved, at 
afvandingskanaler og grøfter afproppes eller 
tildækkes, og drænledninger afbrydes. I den 
hydrologiske model er dette simuleret ved, at 
de pågældende kanaler er fjernet fra vandløbs-
modellen. Modellen er herefter anvendt til at 
gennemregne den nye situation, hvorefter den 
kan sammenlignes med referencemodellen.

Resultaterne kan sammenfattes i følgende 
punkter:

Grundvandstanden stiger inden for det fre-
dede område med 0,5 – 1,5 m. I mosens nord-
østlige del forventes grundvandstanden at 
blive så høj, at der i perioder dannes en lav-
vandet sø på overfladen. I den centrale del af 
det fredede område vil der fortsat være bety-
delige områder, hvor grundvandstanden lig-
ger 1-2 m under terræn.

Afstrømningens retning vil nogle steder æn-
dres, således at visse arealer afvander til et an-
det vandløb. Dette giver en øget afstrømning 
i det pågældende vandløb og en højere 
grundvandstand i område.

Den overordnede vandbalance ændres 
også, idet den overjordiske afstrømning øges 
med en faktor 10 (fra 16 til 160 mm/år). Dette 
sker på bekostning af afstrømningen i grøfter 
og dræn. De hydrologiske processer vil såle-
des være tilnærmet det som gør sig gældende 
i en højmose – fordampning og overfladisk 
afstrømning.

Beregningerne viser endvidere, at utilsig-
tede effekter i form af en forhøjet grundvand-
stand på landbrugsarealer er begrænset til 
nogle få arealer omkring Langskovgrøften. Her 
stiger grundvandvandstanden 0.25 - 0.50 m.

Udover de overordnede resultater af bereg-
ningerne er der udtrukket en lang række de-
taljerede resultater, som kan anvendes til vur-
dering af de foreslåede tiltag. Fx er 
vandføringen i alle større afvandingsgrøfter 
vurderet, ligesom ændringer i grundvands-
stand både som middelværdier og fluktuatio
ner i området er vurderet.

Projekteksempel Tinglev Mose
Tinglev Mose ligger umiddelbart øst for 
Tinglev og er en af Sønderjyllands største be-
varede moser på ca. 180 hektar, som naturligt 
kan opdeles i 3 områder: Nørresø, Søndersø 
og højmosen. 

Der her tale om en anden mosetype end 
for Kongens Mose. Tinglev Mose er opstået 
efter sidste istid og var oprindelig en lavvan-
det sø, hvor der siden hen er opstået en høj-
mose. Tinglev Mose modtager vand fra det 
omkringliggende opland gennem Almstrup 
kanal (som løber gennem mosen), og fra 
grundvandstilstrømning. 

Der er i flere omgange foretaget afvanding 
af mosen ved anlæg af grøfter, for at opdyrke 
randarealer og grave tørv. Dette har medført, 
at den generelle grundvandsstand i mosen er 
blevet sænket. Efterfølgende er der sket en 
kraftig tilgroning, primært af birk og pil, hvil-
ket har medført, at den naturlige fauna og 
dyrelivet er ændret. 

I 1999 startede Sønderjyllands Amt et natur-
genopretningsprojekt, hvor formålet var at 
hæve vandstanden i mosen, og derved bevare 
mosen og det plante- og dyreliv, som er til-
knyttet denne, bedst muligt. Ved at hæve 
vandstanden håber man, at tilgroningen med 
træer og buske stoppes. I forbindelse med 
naturgenopretningsprojektet skulle det vurde-
res, hvilke påvirkninger en hævet vandstand i 
selve mosen ville have på de omkringliggende 
landbrugsarealer, hvilket er analyseret ved 
brug af en integreret overflade og grundvands
model (MIKE SHE – MIKE 11).

I første omgang blev hydrologien i Tinglev 
Mose analyseret ved en integreret hydrolo-
gisk model dækkende selve mosen. 
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Figur 2. Grundvandspåvirkningen i Kongens Mose. Positive værdier indikerer, at grundvandet vil stige i 
forhold til den nuværende tilstand. Gule linier repræsenterer vandløb, der er fjernet eller tilstoppet. 
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Et af de markante resultater var, at en stor 
del af vandtilstrømningen til Tinglev Mose 
forekom som grundvandstilstrømning, og det 
var derfor nødvendigt at opstille en regional 
model således at den tidslige og distribuerede 
variation i grundvandsniveauet omkring Ting-
lev Mose kunne beregnes. Det hydrologiske 
opland til mosen dækker et område på ca. 57 
km2 og modellen er kalibreret mod 12 grund-
vands- og 6 vandstandsobservationer i selve 
mosen, dækkende perioden 29/4-1998 til 5/6-
2000.

Ved projektet er der simuleret en række 
scenarier. De beskriver situationer, hvor der 
indlægges overløbsbygværker eller undlades 
at slå grøde. Ved at undlade grødeskæringen 
kan der opnås en højere vandstand i sommer-

perioden, men da de fleste plantevækster vis-
ner hen om vinteren, er det ikke muligt at 
opnå en permanent vandstandsstigning ved 
denne løsning. Der blev derfor fokuseret på 
indlæggelse af overløbsbygværker. I analysen 
af påvirkningen fra et givent scenarium blev 
der fokuseret på påvirkningen i selve mosen 
og på de omkringliggende landbrugsarealer. 
Der var ligeledes fokus på, at grundvandsstig-
ningen ikke skulle have en negativ påvirkning 
på bebyggelserne i Tinglev by. 

Det endelige scenarium beskriver en situa-
tion, hvor der undlades at slå grøde i selve 
mosen, samtidigt med at der indlægges et 
overløbsbygværk i Almstrup Bæk, se figur 3. 
Simuleringen viser, at der sker en vandstands-
stigning på ca. 40 cm i selve mosen, og vand-

standen i mosen holdes på et næsten kon-
stant niveau året igennem. For at sikre mod 
en utilsigtet grundvandspåvirkning i Tinglev 
by blev det besluttet at indlægge en kanal på 
den vestlige side af mosen. 

Afsluttende bemærkninger
Med udviklingen af integrerede hydrologiske 
modeller er der skabt effektive og nyttige 
værktøjer, der giver mulighed for at forstå, 
analysere og optimere effekten af forskellige 
tiltag i forskellige typer moser. Dels er tiltag 
til at fremme højmosedannelsen i Kongens 
Mose blevet undersøgt og optimeret, dels er 
tiltag til at hæve vandstanden i Tinglev Mose 
undersøgt og vurderet.
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Figur 3. Grundvandspåvirkningen i Tinglev Mose, ved et scenarium hvor der indlægges et overløbsbygværk i 
Almstrup Bæk.
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Foghs nye grønne linje
Under denne overskrift har Michael Stoltze, 
biolog et indlæg i Weekendavisen d. 5. januar. 
I indlægget henvises til statsministerens afgø-
relse om at bruge ekstra milliarder på Silke-
borgmotorvejen til fordel for Gudenådalen. 
Det handler om politik, har han sagt – der 
skal værnes om vore naturværdier. Samme 
statsminister gjorde ’over night’ Naturrådet 
forhenværende i 2002 og placerede Bjørn 
Lomborg med IMV på adressen. 

Stoltze omtaler naturens dilemma – nemlig 

at den er underlagt både naturbeskyttelses-
loven og landbrugslovene. Den tidligere miljø-
minister, Hans Chr. Schmidt udtalte sin tryg-
hed ved at landmændene passer på naturen. 
Nu er Connie Hedegaard miljøminister, hvil-
ket er et overraskende valg – eller træk af 
Fogh, for hun har ikke samme holdning. Hun 
kræver penge på bordet til miljø- og natur-
beskyttelse. 1 miljømilliard er dog et skridt.

Men pointen er, at Schmidt nu sidder som 
fødevareminister – med ansvar for landbruget 
og har gjort sig bemærket ved at sige nej til 
EU-støtte til gavn for naturen. Han mener ikke 
landbruget udelukkende skal honoreres for at 
producere fødevarer (svin). Stats og finansmi
nisteren er enige – de ynder at være verdens 
største (svineeksportør) og de forventer gen-

valg. Men holdningen harmonerer dårligt med 
regeringens handlingsplan om biologisk mang-
foldighed og EU’s mål om, at tilbagegangen 
for naturen skal standses inden 2010. Og det 
er miljøministerens problem – har hun mon 
ønske om genvalg?  Samtidig forlyder, at en 
del af miljømilliarden skal gå til fødevareminis-
teriet til projekter, som Schmidt ikke ville 
søge EU-penge til. Mon det vil lykkes miljø-
ministeren at få opfyldt målene. 

Stoltze skriver, at det er opmuntrende at na-
turen nu fylder i værdidebatten, og han slutter 
med at sige, at statsministerens udmelding 
forpligter, og det er jo sandt.       
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