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Uglesø Mose







Hård frost 2009/2010

og fjernelse af asken

Uglesø Mose
med mose omkring 

Skovfoged Kim Myling-Petersen. Care4Nature

Det var muligt at gå på isen i mosen og al 
materiale blev brændt af på isen og i store 
askeskuffer, så den sarte vegetation i mosen 
ikke lidte skade. Asken blev herefter fjernet fra 
området, for at reducere næringsniveauet og 
dermed den fremtidige tilgroning af mosen. 



Stor kærguldsmed

Sortstænglet Sumpmos

Uglesø Mose
Efter rydningen:
Nogle af småtørvegravene er nu igen attraktivt 
for Stor kærguldsmed

I foråret 2011 og 2012 har Care4Nature udført efterpleje i mosen ved at skære genskud ned, trække stubbe fra 
piletræer op af hængesækken og håndluge små nyspirede birketræer. Efterplejen skal sikre at træerne dør og at 
krattet ikke vokser til igen foreløbig.

Rydningen har påvirket mos- og plantevæksten positivt. Den sjældne mos, Sortstænglet Sumpmos har stået i de 
ryddede området under træer og buske og er blevet kraftigt eksponeret ved rydningen. Dette har fået den til at 
trives og den findes nu i meget store mængder. I mosen er der også fundet andre spændende planter, såsom 
Rundbladet Soldug og Forlænget Star, som også får gavn af naturplejen. Forhåbentlig kan plejen på længere sigt 

få den meget sjældne orkide, Hjertelæbe, tilbage i mosen. Den har ikke været fundet i mosen i flere år..



Særlige Vand- og 
Naturindsats
2006

11 geografiske indsatsområder
• Centrale Limfjord
• Mariager Fjord
• Gudenåen og Randers Fjord
• Nissum Fjord, Storå og Lilleå
• Åer med udløb i Vadehavet

• Lillebælt
• Ringkøbing Fjord og Skjern Å
• Odense Å og Fjord
• Mølleåsystemet
• Susåen, Karrebæk og Dybsøfjord
• Isefjord



Indsatsområde Mølleåsystemet

Opland   

Mølleåen strækker sig over 
ca. 30 km fra øst for 
Bastrup Sø til Øresund



Natura 2000 områder



LIFE -projekt



Vandløbsrestuarering

Rørledning

Nature 2000 and nature restoration

Vandløbsrestaurering

Farum Søsti

Naturpleje

Dumpedalsrenden

Stier



Naturpleje
Klevads Mose

VaserneFarum Sortmose

Lyngby Åmose

Ravneholmene



Skæv vindelsnegl   

Kilder og væld med 

kalkholdigt hårdt vand

Elle- og askeskove med 
vandløb, søer

Upper part of Mølleå River, Lake Fure and 
Frederiksdal Forest (Habitat directive site no. 123)

Sumpvindelsnegl   
Stor kærguldsmed   

Lys 
skivevandkalv

Stor 
vandsalamander

Hængesæk og andre 
kærsamfund dannet flydende 
i vand   

Vandløb med vandplanter
Overdrev og krat på mere 
eller mindre kalkholdig bund

Næringsrige søer og vandhuller 
eller mindre kalkholdig bund + flere andre

1,987 ha



Lake Fure, Vaserne and Lake Farum
(The birds Directive site no. 109)

Rørhøg                             Plettet rørvagtel

1,292 ha



Klevads Mose

Det praktiske arbejde er primært foretaget af NST, Østsjælland. 
Skovfoged Jens Nielsen

20% er fældet manuelt der hvor en maskine ikke 
kunne køre og spillet ud med en maskine 

80 % er fældet med maskine

Rydning af træopvækst sket med spil

Ressourcekrævende med meget skånsomt for 
vegetationen. 



Klevads Mose





Vigtigt at den 
fremtidige pleje 
også beskrives 
og hvem der er 
ansvarlig



Hestetangs Å before restoration

Hestetangs Å før naturpleje Hestetangs Å efter naturpleje

Tjek hydrologien inden du går i gang!



Bækørred

Vårflue: Sericostoma personatum



Slåning af strømrende





Rydning sker i primært februar

og ind i marts 2009





20 % manuelt skovet

80 % maskinskovet



350 kfm (fast kubik meter) skæretræ (gulvtræ, brænde og cellulosetræ)
250 rm (rum meter) flistoppe



Flis sælges med det samme



Klevads Mose











Rydning af 2.6 ha træer og buske.
Udvidelse af græsning med 4,5 ha
2 kreaturovergange
Samlet græsningsareal I Klevads Mose i alt 10 ha



Tuestar Klevads Mose 2009

Skov-Gøgelilje, Klevads Mose 2009

Potentiale for mere rigkær og 
surt overdrev. Derudover 
hængesæk og kildevæld

Tidligere var arealet 
registreret som hængesæk, 
elle- askeskov, og kildevæld



Klevads Mose summer 2008 …………………and 2010:

There has 



Vaserne
Vaserne







Vaserne rydning

Til rydningerne blev brugt jernplader og efterfølgende pistemaskine



Rydning af 3.3 ha med pil i et rigkær 
(habitat 7230).
- Rydning af 8.9 ha med tilgroning

- Udvidelse af græsningsareal til 8,9 ha









Overvågning





Husk: 

• Godkendelse i 
styregruppe/projektgruppe/følgegruppe

• Information til borgere:
naturvandringer, 
artikler, 
fjernsyn, 
skilte (også midlertidige!)
hjemmeside

• Tilladelser inden du går i gang – kan tage tid!

• Overvågning



Naturvandring den 1. marts 125 
mennesker



Snak om græsning i fold der rummer et rigkær



Lokal organiseret ildsjæl fortæller om græsningslaug



Krogenlund Mose
Rigkær

Kreaturafgræsning og efterslet med le



Skidendam – højmose
den planlægges naturplejet, 

når det bliver hård frost!!



Opsamling
Rydning i hård frost er det mest optimale – moserne fryser kun ved meget lave 

temperaturer  - hvert 5. – 10 år? Svært at planlægge

Tidspunkt på året: vinter  fugtigt ingen blade
sensommer tørt men blade mindre genvækst?
forår – fuglenes ynglesæson

Håndkraft  relativt skånsomt. Kan være problematisk at få det trukket ud
men vigtigt at træmaterialet ikke ligger tilbage. Heller ikke asken

Jernplader til at køre på - dyrt og besværligt – men skånsomt.

Pistemaskine problemer med struktur når den skal dreje. Trykker meget lidt.

Fremtidig pleje: græsning, slåning, rydning… hvis ansvar…økonomi


