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1. Indledning
Med henvisning til Naturklagenævnets afgørelse om fredning af Lille Vildmose i Aalborg og Mariagerfjord
Kommuner fra 20. december 2007 og § 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 924 af 27.6.2016
(Plejebekendtgørelsen) har Aalborg Kommune udarbejdet denne plejeplan for Mellemområdet og
Paraplymosen i Lille Vildmose.
Plejeplanen har været i høring ved berørte lodsejere. Høringsrunden gav enkelte indsigelser, som er blevet
imødekommet i den endelige udformning af plejeplanen.
Plejeplanen er gældende frem til 31. december 2023 og omfatter det område, der er vist på kortbilag 1. Det
drejer sig om Mellemområdet mellem Høstemark Mose i nord og Tofte Mose i syd, samt Paraplymosen
(også kaldet Porsemosen) mod nordvest.
Plejeplanen har været forelagt Det rådgivende Udvalg for Lille Vildmose-fredningen, og kommentarer
herfra er indarbejdet i planen.
Aage V. Jensen Naturfond udarbejdet drifts- og plejeplaner for Tofte Skov og Høstemark Skov, december
2009, som fortsat er gældende.
Med denne plejeplan mangler der herefter plejeplaner for Tofte Mose og Høstemark Mose for at dække
hele fredningen inden for Aalborg Kommunes område.
Ud over selve fredningskendelsen baserer plejeplanen sig især på følgende planer og rapporter:
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•
•
•

Den statslige NATURA 2000-plan 2016-2021 for Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov samt
den tilhørende kommunale NATURA 2000-handleplan.
Rapporten ”Anbefalinger vedrørende naturpleje af Mellemområdet, Lille Vildmose” af Rita M.
Buttenschøn, Københavns Universitet, 2013.
Forvaltningsplan 2015-2020, Mellemområdet, Lille Vildmose, udarbejdet for Aalborg Kommune af
Steffen R. Bengtsson, Faunaforst.

Plejen foretages af plejemyndigheden, som er Aalborg Kommune uden udgift for ejerne. Før plejen
iværksættes, tages der kontakt til de berørte lodsejere for nærmere aftaler.
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2. Administrative oplysninger

FREDNINGEN
Fredningens navn: Naturklagenævnets afgørelse af 20. december 2007 om fredning af Lille Vildmose i
Aalborg og Mariagerfjord Kommuner, j.nr.: NKN-111-00001
Fredningstype: Landskabs- og naturbeskyttelsesfredning
Fredningstidspunkt: 20. december 2007
Ejendomsforhold: Området er privat ejet på nær en enkelt matrikel i Paraplymosen, som er ejet af Aalborg
Kommune
Tilsyns- og plejemyndighed: Aalborg Kommune
Relevant national lovgivning:
•
•

•

Fredningen med tilhørende fredningsbestemmelser har baggrund i naturbeskyttelseslovens Kapitel
6 om fredninger.
Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper, § 16 om beskyttelseslinjer ved søer og
vandløb, § 17 beskyttelseslinjer omkring skove og § 18 om beskyttelseslinjer omkring
fortidsminder.
Skovloven, idet dele af Portland Mose og Portland Skov er fredskovpligtig.
Miljømålsloven, idet området er udpeget som Internationalt naturbeskyttelsesområde.

PLANLÆGNINGSMÆSSIG STATUS
KOMMUNEPLANLÆGNING:
Lille Vildmose er i Kommuneplanen udpeget som:
•
•
•
•

Særligt værdifuldt naturområde
Økologisk forbindelse
Særligt værdifuldt landskab
Geologisk beskyttelses- og interesseområde

REGIONAL PLANLÆGNING:
Råstofplan 2016
INTERNATIONAL UDPEGNING:
Fredningsområdet ligger inden for EU-habitatområde nr. 18 - Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
og EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 7 - Lille Vildmose.
Lille Vildmose blev udpeget i 2013 som det første Ramsar-område i verden for sin evne til at lagre CO2.
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3. Ejerfortegnelse
Mellemområde - Ejer

Ejerstatus

Ejendoms
beliggenhedsadresse

Matrikel

Ejerlavskode

Benny Burgdorf Skov

Hovedejer

Birkesøvej 19 C

1cx

Vildmosegård, Mou

Christian Christiansen

Hovedejer

Birkesøvej 19 E

1ct

Vildmosegård, Mou

Eli O Jensen

Hovedejer

Monshøjvej 6

1cu

Vildmosegård, Mou

Hanne Hyttel Skov

Ligestillingsejer

Birkesøvej 19 C

1cx

Vildmosegård, Mou

Jens Rostgaard Laursen Hjorth

Hovedejer

Birkesøvej 19C

1cæ

Vildmosegård, Mou

Kjellingbjerggård ApS

Hovedejer

Sigsgaardvej 39

1k

Sigsgård, Nr. Kongerslev

1x

Sigsgård, Nr. Kongerslev

1ck

Vildmosegård, Mou

1hr

Vildmosegård, Mou

1cl

Vildmosegård, Mou

1cs

Vildmosegård, Mou

Kongstedlundvej 18 (9293)

1cm

Vildmosegård, Mou

Møllesøvej 28 D

1fo

Vildmosegård, Mou

Ny Høstemarkvej 89

1ci

Vildmosegård, Mou

1hi

Vildmosegård, Mou

1bf

Vildmosegård, Mou

1ek

Vildmosegård, Mou

1gi

Vildmosegård, Mou

1gz

Vildmosegård, Mou

1gæ

Vildmosegård, Mou

1gø

Vildmosegård, Mou

1ha

Vildmosegård, Mou

1hb

Vildmosegård, Mou

1hc

Vildmosegård, Mou

1hs

Vildmosegård, Mou

1ff

Vildmosegård, Mou

1gc

Vildmosegård, Mou

Møllesøvej 26

1fc

Vildmosegård, Mou

Møllesøvej 28 A

1do

Vildmosegård, Mou

1eø

Vildmosegård, Mou

1cy

Vildmosegård, Mou

1ep

Vildmosegård, Mou

Møllesøvej 38

1ds

Vildmosegård, Mou

Vildmosevej

5a

Vildmosegård, Mou

5b

Vildmosegård, Mou

Sigsgaardvej 43

KONGSTEDLUND GODS ApS

Lille Vildmose Naturfond

Hovedejer

Hovedejer

Birkesøvej 23

Vildmosevej 84, 91

Peter Skjølstrup Larsen

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

Hovedejer

Hovedejer

Møllesøvej 22

Møllesøvej 28 B
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AAGE V. JENSEN NATURFOND

Hovedejer

Birkesøvej 25

Ny Høstemarkvej 90

1fi

Vildmosegård, Mou

1gt

Vildmosegård, Mou

1by

Vildmosegård, Mou

Paraplymosen - Ejer

Ejerstatus

Ejendommens
beliggenhedsadresse

Matrikel

Ejerlavskode

A/B Kastaniegården

Hovedejer

Kastaniegaarden 1-8

211

Mou by, Mou

AGRI INTERNATIONAL HOLDING ApS

Hovedejer

Hjortevej 2 (9280)

1fp

Høstemark Hgd., Mou

Vesterskov 4

142a

Mou by, Mou

246

Mou by, Mou

133b

Mou by, Mou

142b

Mou by, Mou

101c

Mou by, Mou

102d

Mou by, Mou

Anders Albrechtsen

Hovedejer

Øster Vase 16

Anders Kjeldsen

Hovedejer

Ålykkevej 4

Anders Overgaard Jensen

Hovedejer

Skolestien 1

116b

Mou by, Mou

Anders Siggaard

Hovedejer

Aalborgvej 62 (9280)

262

Mou by, Mou

Anne-Mette Bundgaard

Hovedejer

Karen Palsgårds Vej 5 B

97b

Mou by, Mou

Annette Bystrup Larsen

Hovedejer

Aalborgvej 4 (9280)

211

Mou by, Mou

Birger Christensen

Hovedejer

Vesterskov 10 D

136a

Mou by, Mou

Bjarne Kjærgaard

Hovedejer

Kærsholmvej 42

138g

Mou by, Mou

Øster Vase 29 A

104a

Mou by, Mou

Bo Larsen

Hovedejer

Vester Vase 2

136c

Mou by, Mou

Boet efter: Lorenze Sørensen

Hovedejer

Dokkedalvej 23 K

211

Mou by, Mou

255

Mou by, Mou

Boet: Kristian Hejlesen Jakobsen

Hovedejer

Vester Vase 26

138c

Mou by, Mou

Brita Irene Bang Jensen

Hovedejer

Præstevangen 9 (9280)

211

Mou by, Mou

Camilla Abildgaard

Ligestillingsejer

Gl. Egensevej 24

211

Mou by, Mou

Carsten Kragelund

Hovedejer

Kærvej 15 (9280)

137e

Mou by, Mou

89

Mou by, Mou

Casper Karup Kibsdal

Hovedejer

Mosevejen 1 D

228

Mou by, Mou

Cathrine Kristensen

Hovedejer

Dokkedalvej 9

211

Mou by, Mou

Charlotte Bøgh Raal

Ligestillingsejer

Dokkedalvej 38

140a

Mou by, Mou

Christian Jensen

Hovedejer

Mosbrovej 4

1z

Høstemark Hgd., Mou

Toften 4 (9280)

211

Mou by, Mou

Christian Møller Kaasing

Hovedejer

Vester Vase 7

145b

Mou by, Mou

Cilius Ejner Thomsen

Hovedejer

Dokkedalvej 6

211

Mou by, Mou

Claus Christensen

Hovedejer

Ladefogedvej 2

211

Mou by, Mou

Mosevejen 2

124a

Mou by, Mou

92a

Mou by, Mou

92b

Mou by, Mou

92c

Mou by, Mou
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Claus Hansen

Hovedejer

Gl. Egensevej 42

211

Mou by, Mou

Claus Rudolf Andersen

Hovedejer

Adresse beskyttet

1de

Høstemark Hgd., Mou

Dan Nielsen

Ligestillingsejer

Karen Palsgårds Vej 5 B

97b

Mou by, Mou

Dennis Bøgh Raal

Hovedejer

Dokkedalvej 38

140a

Mou by, Mou

Elsebeth Marie Harlev Christiansen

Hovedejer

Blokengen 2

152b

Mou by, Mou

96b

Mou by, Mou

110a

Mou by, Mou

117b

Mou by, Mou

134c

Mou by, Mou

157

Mou by, Mou

197

Mou by, Mou

198

Mou by, Mou

244

Mou by, Mou

Erik Hassing

Erik Hjorth

Hovedejer

Hovedejer

Mosevejen 10

Egensevej 155, 155A-F

Esther Marie Nielsen

Hovedejer

Vester Vase 12

142e

Mou by, Mou

Finn Kjærgaard

Hovedejer

Lergravene 2

243

Mou by, Mou

Ligestillingsejer

Kærsholmvej 42

138g

Mou by, Mou

Øster Vase 29 A

104a

Mou by, Mou

Ny Høstemarkvej 39

1fv

Høstemark Hgd., Mou

Vesterskov 10

144b

Mou by, Mou

Lergravene 1

256

Mou by, Mou

258

Mou by, Mou

259

Mou by, Mou

Frants Henrik Krebs

Hovedejer

Frede Dorph Møller Christensen

Hovedejer

Fælleslod

Hovedejer

Mosevejen 1

211

Mou by, Mou

Ginaflor Balenquet Brioso

Hovedejer

Gl. Egensevej 16

211

Mou by, Mou

Hans Flou

Hovedejer

Dokkedalvej 37

103b

Mou by, Mou

Hans Peter Christensen

Ligestillingsejer

Kærsholmvej 4

211

Mou by, Mou

Helga Johanne Kjeldgaard

Hovedejer

Søren Juuls Vej 10

1d

Høstemark Hgd., Mou

Henning Madsen

Hovedejer

Mosevejen 4

209a

Mou by, Mou

411

Mou by, Mou

Henrik Fredsøe Saarup

Hovedejer

Slotsvej 2

211

Mou by, Mou

Henrik Riber Villesen

Hovedejer

Vesterskov 12

217c

Mou by, Mou

222a

Mou by, Mou

Vesterskov 16

217a

Mou by, Mou

Inger Marie Nielsen

Hovedejer

Hedevej 2 (9280)

213c

Mou by, Mou

Inger Tove Nielsen

Hovedejer

Mosevejen 23

212bk

Mou by, Mou

Jan Bystrup Larsen

Ligestillingsejer

Aalborgvej 4 (9280)

211

Mou by, Mou

Jan Grøndahl

Hovedejer

Øster Vase 36

147c

Mou by, Mou

Jens Christian Kaasing

Hovedejer

Kærsholmvej 30

143a

Mou by, Mou

Jens Ladefoged Jensen

Hovedejer

Gl. Egensevej 12

211

Mou by, Mou

Jesper Gregers Nielsen

Hovedejer

Øster Vase 32

145d

Mou by, Mou

Jesper Olesen

Hovedejer

Gl. Egensevej 2

211

Mou by, Mou

John Thyge Thygesen

Hovedejer

Gudumholmvej 26 A

133e

Mou by, Mou

Jonas Jensen

Hovedejer

Aalborgvej 30 (9280)

211

Mou by, Mou
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Jytte Bjørn Madsen

Ligestillingsejer

Mosevejen 1 C

212by

Mou by, Mou

Jørgen Peder Johansen

Hovedejer

Kærsholmvej 44

216f

Mou by, Mou

Kaj Hansen

Hovedejer

Mosevejen 1 C

212by

Mou by, Mou

Karina Astrup Skjølstrup Larsen

Hovedejer

Egensevej 196

1df

Høstemark Hgd., Mou

Kenneth Zinck

Hovedejer

Slotsvej 6

211

Mou by, Mou

Kim Krebs

Hovedejer

Ny Høstemarkvej 34

1ga

Høstemark Hgd., Mou

Kim Larsen

Hovedejer

Mosevejen 12

118b

Mou by, Mou

144e

Mou by, Mou

147a

Mou by, Mou

Kirsten Haslund Jensen

Ligestillingsejer

Toften 4 (9280)

211

Mou by, Mou

Kirsten Kirch Christensen

Hovedejer

Kærsholmvej 4

211

Mou by, Mou

Kresten Kjeldsen Ladefoged

Hovedejer

Blokengen 5

214b

Mou by, Mou

Mosevejen 17

146a

Mou by, Mou

Kurt Kjærgaard Sommer

Hovedejer

Kærsholmvej 36

228

Mou by, Mou

Lars Peter Kragh

Hovedejer

Kærsholmvej 37

102c

Mou by, Mou

108b

Mou by, Mou

Kærvej 0

212b

Mou by, Mou

Kærvej 7 (9280)

146b

Mou by, Mou

212b

Mou by, Mou

212br

Mou by, Mou

Lejf Kragh Jensen

Hovedejer

Lille Vildmose Produktionsskole

Hovedejer

Gl. Egensevej 8

211

Mou by, Mou

Marianne Christina Harbo Mosgaard

Ligestillingsejer

Kærvej 9 (9280)

85b

Mou by, Mou

Marianne Korsgaard Jensen

Hovedejer

Gl. Egensevej 14

211

Mou by, Mou

Martin Grøndahl

Hovedejer

Dokkedalvej 32

211

Mou by, Mou

253

Mou by, Mou

Martin Johannes Krebs

Hovedejer

Aalborgvej 14 (9280)

211

Mou by, Mou

Mette Østergaard Kristensen

Hovedejer

Egensevej 184

142d

Mou by, Mou

Mogens Mosgaard

Hovedejer

Kærvej 9 (9280)

85b

Mou by, Mou

Morten Jensen

Ligestillingsejer

Gl. Egensevej 14

211

Mou by, Mou

Morten Schroll Kristensen

Ligestillingsejer

Egensevej 184

142d

Mou by, Mou

Mou Jagtforening

Hovedejer

Mosevejen 1 A

114b

Mou by, Mou

Mosevejen 1 B

101d

Mou by, Mou

199

Mou by, Mou

70a

Mou by, Mou

MOU MENIGHEDSRÅD KIRKEKASSE

Hovedejer

Dokkedalvej 8

70bf

Mou by, Mou

Nanett Simone Alstrup Nielsen

Hovedejer

Fjordvej 3 (9280)

211

Mou by, Mou

Niels Erik Larsen

Hovedejer

Vesterskov

240

Mou by, Mou

NYKREDIT REALKREDIT A/S

Hovedejer

Langelandsvej 4

139a

Mou by, Mou

Møllegårdvej 1 - 2

134a

Mou by, Mou

Skovridervej 8 A

133a

Mou by, Mou

1bs

Høstemark Hgd., Mou

Ole Dyrman Nielsen

Hovedejer

Vester Vase 24

138e

Mou by, Mou

Palle Nielsen

Hovedejer

Aalborgvej 31 (9280)

211

Mou by, Mou
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Per Jensen

Ligestillingsejer

Gl. Egensevej 12

211

Mou by, Mou

Per Møller Kaasing

Hovedejer

Gl. Høstemarkvej 19

127b

Mou by, Mou

1cf

Høstemark Hgd., Mou

202

Mou by, Mou

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

Hovedejer

Kærvej 23 (9280)

143b

Mou by, Mou

Poul Erik Nielsen

Ligestillingsejer

Vesterskov

240

Mou by, Mou

PÆDAGOGISK KOMPETENCECENTER ApS

Hovedejer

Aalborgvej 10 (9280)

211

Mou by, Mou

Rasmus Astrup Skjølstrup Larsen

Ligestillingsejer

Egensevej 196

1df

Høstemark Hgd., Mou

Stine Dinesen Saarup

Ligestillingsejer

Slotsvej 2

211

Mou by, Mou

Svend Christensen

Hovedejer

Dokkedalvej 30

1e

Høstemark Hgd., Mou

1g

Høstemark Hgd., Mou

1u

Høstemark Hgd., Mou

214c

Mou by, Mou

Søren Dyrman Nielsen

Hovedejer

Øster Vase 17

105b

Mou by, Mou

Søren Lind Therkildsen

Hovedejer

Ladefogedvej 6

211

Mou by, Mou

Sørensen Ejendomme ApS

Hovedejer

Skomagerstien 3A-D

211

Mou by, Mou

Søs Maria Munch Lorentzen

Ligestillingsejer

Aalborgvej 30 (9280)

211

Mou by, Mou

Tage Nielsen

Hovedejer

Ny Høstemarkvej 37

1da

Høstemark Hgd., Mou

1gc

Høstemark Hgd., Mou

Taus Bo Adamsen

Hovedejer

Mosevejen 7

114f

Mou by, Mou

94c

Mou by, Mou

Mosevejen 9

114c

Mou by, Mou

Tommy Erik Jensen

Hovedejer

Gl. Egensevej 24

211

Mou by, Mou

Torben Hende

Hovedejer

Dokkedalvej 4

211

Mou by, Mou

Vibeke Skriver Heuckendorff

Hovedejer

Lergravene 4

260

Mou by, Mou

Willy Jørgensen

Hovedejer

Slotsvej 10

211

Mou by, Mou

AAGE V. JENSEN NATURFOND

Hovedejer

Hjortevej 3 (9280)

251

Mou by, Mou

Aalborg kommune

Hovedejer

Mosevejen 011

125

Mou by, Mou

Mosevejen 5

180

Mou by, Mou
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4. Fredningens baggrund og bestemmelser

BAGGRUND
Fredningssagen for Lille Vildmose blev oprindeligt rejst i 1992 af Nordjyllands Amt, Sejlflod Kommune og
Danmarks Naturfredningsforening.
Sagsrejserne påpegede,
•
•
•
•

at fredningsområdet kun var delvist beskyttet gennem generelle bestemmelser i
naturbeskyttelsesloven, skovloven mv.
at naturbeskyttelsesloven ikke giver mulighed for pleje af naturtyperne omfattet af lovens
§3
at skovloven ikke indebærer en generel sikring af de sjældne skovtyper, åbne sletter eller
en beskyttelse af krondyrene
at der ikke er nogen sikring af landskabs- og naturinteresserne i den opdyrkede del af
mosen. Dette gælder også områderne efter endt tørvegravning

Fredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1999 blev påklaget af en række lodsejere, hvorefter
Naturklagenævnet afsagde en endelig fredningskendelse d. 20. december 2007.

FREDNINGENS BESTEMMELSER
Hovedmål
•
•

•
•
•
•
•
•
•

at sikre og forbedre den landskabelige helhed, der er knyttet til Lille Vildmoses oprindelige
udstrækning samt til Tofte og Høstemark Skove og Kællingbjerg Klint,
at bevare de naturværdier og videnskabelige værdier – der især er knyttet til de naturlige højmoser
og græssede skovområder – som et geologisk og biologisk arkiv med oplysninger om mosens og
skovens udvikling, samt at forbedre naturværdierne,
at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som udgør grundlaget for områdets
udpegning som EU-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde,
at sikre levedygtige bestande af de lokale stammer af krondyr og vildsvin,
at sikre offentlighedens adgang til området og begrænset adgang til de eksisterende indhegnede
områder i form af guidede ture,
at sikre mulighed for at området på længere sigt kan fungere som en biologisk og funktionel helhed
under et samlet hegn,
at give mulighed for udsætning af oprindelige danske dyrearter med henblik på at skabe en mere
naturlig dynamik i området,
at give mulighed for videnskabelige undersøgelser i området, og
at sikre mulighed for naturgenopretning i overensstemmelse med ovennævnte mål.
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Delmål
Hele fredningsområdet er inddelt i fire delområder, som igen er underinddelt i zoner (bilag 4). Følgende
delområder og zoner er relevant for denne plejeplan:
Delområde 1 - Højmoserne:
Zone 1.1 Porsemosen/Paraplymosen
Zone 1.2 Portlandmosen
Delområde 2 - Mellemområdet:
Zone 2.1 Naturgenopretning (Høstemark -, Mou -, Purker – og Smidie Fenner samt Birkesø)
Zone 2.2 Græsning
Delområde 3 - Skovene:
Zone 3.3 Portland Skov
Delområde 4 – Kællingebjerg

Der er følgende delmål for de fire delområder:
Delområde 1
Fredningen skal sikre, at Paraplymosen, Tofte Mose, Portlandmosen og Høstemark Mose bevares som store
velfungerende levesteder for denne naturtypes dyr og planter gennem beskyttelse af det oprindelige dyreog planteliv og de geologiske dannelser og bevarelse af betingelserne for en naturlig udvikling af landskab,
flora og fauna. De åbne mose- og kærflader skal bevares og udvides gennem pleje og naturgenopretning.
Området skal kunne fungere som videnskabeligt referenceområde.
Delområde 2
Fredningen skal sikre et åbent landskab samt sikre mulighed for naturgenopretning i dele af området samt
for græsning, landbrug og bebyggelse.
Naturgenopretning, herunder vandstandshævninger skal sikre, at de pågældende dele af området udvikles
til et naturområde med mose og/eller andre naturtyper, der forbinder Høstemark Skov og Mose i nord med
Tofte Skov og Mose i syd, og som sammen med Portlandmosen kan fungere som en økologisk korridor med
vådområder og andre naturtyper.
Delområde 3
Fredningen skal sikre et varieret mønster af skov og åbne sletter med græsningspræg med henblik på at
opretholde og udvikle landskabelig variation og optimale forhold for områdets flora og fauna.
Fredningen skal sikre, at der udvikles arealer med naturskovdrift.
Der skal opretholdes en bestand af krondyr for at sikre områdets græsningspræg og en bestand af vildsvin i
Tofte Skov for at sikre en gunstig skovdynamik.
Delområde 4
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Fredningen skal sikre, at Kællingebjerg Klint opretholdes som en kalkklint med en særegen flora, der
fremstår synlig uden træbevoksning, og at der fra toppen af klinten opretholdes udsigt over Lille Vildmose.
Fredningen skal sikre offentlig adgang til klinten og Kællinghøj.

Følgende fredningsbestemmelser er relevante for denne plejeplan:
Erhvervsmæssig udnyttelse og drift
I zone 1.1 (Paraplymosen) og zone 1.2 (Portlandmosen) må arealerne ikke gødskes, og der må ikke
anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.
De på fredningskortet viste dyrkede arealer i zone 1.1 i Paraplymosen (se bilag 2) skal henligge udyrkede
eller naturgenoprettes efter en af fredningsnævnet godkendt plan.
På de på fredningskortet viste skovarealer i zone 1.1 (Paraplymosen) (se bilag 2) kan den hidtidige drift
opretholdes.
I zone 2.1 har plejemyndigheden ret til at foretage naturgenopretning herunder hævning af vandstanden
efter planer godkendt af fredningsnævnet. Der må derfor ikke omlægges eller gødskes, ligesom anvendelse
af pesticider ikke er tilladt.
I zone 2.2 skal hidtidig landbrugsdrift med andre afgrøder end græs ophøre senest to år fra fredningens
endelige gennemførelse. Herefter må arealerne kun etableres og opretholdes som varige græsmarker og
anvendes til ekstensiv græsning samt efter 15. juni til hø- og græsslæt. Omlægning må kun ske for at
opretholde karakteren af ”varige græsmarker”, og omlægningsintervallet skal – bortset fra særlige
situationer, der nødvendiggør kortere intervaller, – være mindst 10 år.
Området må ikke gødskes, ligesom anvendelse af pesticider ikke er tilladt. Bortset fra i særlige tilfælde af
alvorlige insektangreb.
Matr. nr. 1fc og 1ff, Vildmosegaard, Mou er undtaget fra gødskningsforbuddet.
I delområde 4 (Kællingebjerg) må den 2 meter dyrkningsfrie bræmme langs klintens øverste kant, samt
klintskrænten og klintfoden ikke dyrkes, sprøjtes eller gødskes.
Klintskrænten og klintfoden kan afgræsses i begrænset omfang som led i plejen. Græsningstrykket skal
tilpasses således, at klintens stabilitet og urtevækst bevares.
Terrænændringer og bebyggelse mv
Terrænændringer, dræning og grøftning m.v. er tilladt som led i råstofindvindingen, landbrugsdriften, i
forbindelse med gennemførelse af naturgenopretning og i forbindelse med sti- og vejanlæg, opførelse af
udkigstårne, anlæg af p-pladser o. lign.
Beplantning og hegn
Der må ikke ske tilplantning med træer og buske i zone 2.1, 2.2 og 2.3.
Jagt
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Jagt på fuglevildt og pattedyr er ikke tilladt i zone 2.1 og 2.2 jf. dog § 6 om plejemyndighedens ret til at
regulere bestandene af pattedyr.
§ 6: Jagt på fuglevildt og pattedyr inden for hegnet er ikke tilladt. Plejemyndigheden kan udføre regulering
af bestandene af pattedyr i samråd med ejerne og efter høring af det rådgivende udvalg.
Adgang og færdsel
Offentligheden har adgang til området efter de almindelige regler i naturbeskyttelsesloven.
Pleje
Plejemyndigheden – vedkommende kommune (Aalborg Kommune) for privatejede arealer og
vedkommende administrerende statslige myndighed for de statsejede arealer – gennemfører pleje af de
fredede, udyrkede arealer i henhold til Plejebekendtgørelsen til opfyldelse af fredningens formål.
Plejemyndigheden udarbejder en fælles drifts- og plejeplan for hele det fredede område eller etapevis for
delområder. Planen har til formål at beskrive den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt, og de
foranstaltninger, der sigtet mod opnåelse af fredningens formål. Planen sendes til og forhandles med de
berørte lodsejere. Såfremt der er uenighed om plejeplanen, træffer fredningsnævnet afgørelse i sagen.
Naturplejen kan bl.a. bestå i fjernelse af selvsåede træer og buske, lukning af grøfter og dræn samt
græsning og høslæt.
Pleje skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller tab for ejer eller bruger.
Områdets videnskabelige værdi
Områderne skal sikres som naturvidenskabelige referenceområder gennem optimal beskyttelse og pleje
således, at det vil være muligt at følge mosernes og skovenes naturlige udvikling.
Rådgivende udvalg
Aalborg og Mariagerfjord Kommuner har i fællesskab nedsat et udvalg bestående af fagkyndige eksperter
inden for hydrologi, botanik, vildtbiologi mv. samt en repræsentant for Miljøministeriet. Kommunerne
udpeger i fællesskab en formand og varetager sekretariatsfunktioner.
Udvalget er rådgivende for plejemyndigheden i spørgsmål om drift og pleje af de fredede arealer.
Udvalget kan efter behov inddrage lodsejere i udvalgets arbejde.
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5. Naturovervågning
EVIDENSBASERET NATURFORVALTNING
Det er Aalborg Kommunes ambition, at naturgenopretning og naturpleje i Lille Vildmose skal gennemføres
evidensbaseret. Det vil sige, at kommunen på baggrund af et overvågningsprogram følger udviklingen af
områdets natur og på den baggrund iværksætter relevante plejetiltag til sikring af den ønskede udvikling.
Der vil derfor blive foretaget en løbende overvågning af flere forskellige organismegrupper og naturtyper
inden for fredningsområdet.
Overvågningen skal skaffe et detaljeret kendskab til vigtige naturværdier i området, og give mulighed for at
følge effekten på artssammensætningen af den naturpleje, der gennemføres.
På længere sigt skal overvågningen skaffe et biologisk fagligt grundlag til at dokumentere, evaluere og
justere naturplejeindsatsen i forhold til de ønskede effekter.
Artsovervågningen skal skaffe grundlag for at målrette naturplejen hen imod øget biodiversitet/artsrigdom,
større andel af rødlistede eller sjældne arter, større andel af specialiserede og biotoptypiske arter,
herunder højmosekarakteristiske arter versus allestedsnærværende generalister.
Naturplejen skal understøtte en udvikling af landskabet med et højt naturindhold og et væsentligt islæt af
højmose, der forbinder områderne inden for Lille Vildmoses oprindelige udstrækning.
I forbindelse med udsætning af elg i Mellemområdet gennem et fælles projekt mellem Aalborg Kommune
og Aage V. Jensen Naturfond, har fredningsnævnet desuden stillet vilkår om en faglig vurdering af dyrenes
effekt på højmosen og evt. skader på spagnumudviklingen. Et delformål er derfor også at generere et
relevant datasæt til brug for en sådan vurdering.

OVERVÅGNINGENS INDHOLD
Overvågningen vil bestå at følgende elementer:
•
•

Registrering af vegetationsdata og strukturdata for hovedparten af områdets naturtyper med fokus
på højmosearealerne og de tidligere afgravede arealer i Mellemområdet.
Registrering af artsdata for en række organismegrupper herunder fugle, biller, sommerfugle,
svampe, mosser, laver og karplanter.

Baseline vil bestå af overvågningsdata fra 2011 og 2016 (natsommerfugle), 2017 (biller og svampe), samt
tidligere undersøgelser løbende tilbage til 1990’erne (mosser og karplanter). For at kunne observere en
udvikling vil overvågningen blive gentaget løbende med 2-4 års mellemrum.
Overvågningen er desuden designet, så følgende spørgsmål kan belyses:
•
•
•

I hvilken udstrækning forhindrer dyrene tilgroning med træer og buske gennem fouragering på
træopvækst (især birk, asp, og pil).
I hvilken udstrækning medfører dyrene optræd og slitage, der eventuelt sætter
spagnumudviklingen tilbage.
I hvilken udstrækning medfører dyrene optræd og slitage, der fungerer som såbed for birk.
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Derudover vil overvågningen bestå af løbende tilsyn og overvågning af krondyr og elg inden for hegnet
omkring Mellemområdet. Overvågningen vil blandt andet bestå af kontrol af dyrenes sundhed og generelle
tilstand.
0-parceller: Inden for fredningsområdet er frahegnet ti 0-parceller, henholdsvis 2 stykker af 24*24 meter
inden for de skovbevoksede områder, og 8 stykker af 10*10 meter inden for de mere åbne områder.
0-parcellerne vil især kunne give et billede af, hvordan tilgroningen i Mellemområdet vil forløbe uden
tilstedeværelse af hjortevildt, herunder forekomst af dværgbuske (lyng), og dækningsgrad af træer og
buske.
0-parcellernes udsagnskraft i forhold til områdets artsindhold uden tilstedeværelse af store græssere er
derimod beskeden. For mange arter levner 0-paracellerne ikke plads til, at der vil kunne udvikle sig
bæredygtige bestande inden for felterne.
I 2017 har rådyr adgang til hele Mellemområdet – dvs. at en 0-situation før udsætning af elg og kronvildt
inkluderer tilstedeværelse af rådyr. Dette forhold taler for at etablerer rådyrsluser i de frahegnede 0parceller så rådyr fortsat har adgang til 0-parcellerne.
Kommunen har dog bevidst valgt at frahegne 0-parceller uden rådyrsluser, fordi frahegninger inden for et
ellers græsset område, vurderes at virke som magneter for rådyr, og således kan skabe et unaturligt høj
græsningstryk fra rådyr i frahegnede 0-parceller.
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6. Forvaltningsplan 2015-2020 for Mellemområdet, Lille Vildmose
Der blev i april 2016 udarbejdet en forvaltningsplan for de elge, krondyr og rådyr, som opholder sig inden
for hegnet omkring Mellemområdet.
Planen er udarbejdet med henvisning til fredningskendelsens bestemmelser om opsætning af hegn omkring
Mellemområdet og muligheden for at introducere dyr af dansk oprindelse til området.
Et virkemiddel til at sikre det lysåbne landskab i Mellemområdet, som fredningen tilsigter, er at etablere en
indhegning på cirka 2.100 ha med henblik på naturlig græsning med oprindeligt hjemmehørende dyr.
Forvaltningsplanen vejleder om forvaltning af hjortedyr inden for hegnet og giver retningslinjer for hegning,
udsætning, regulering, overvågning m.v. Den er udarbejdet på foranledning af Aalborg Kommune i samråd
med Aage V. Jensen Naturfond.
De mest afgørende punkter i planen er følgende:
• De dyr, der enten dør en naturlig død eller bortskydes, efterlades i et vist omfang til naturligt
forfald på stedet.
• Der vil ikke ske tilskudsfodring.
• Reguleringen af dyrebestanden vil være reaktiv, således at det er de dyr, der ikke kan overleve, der
bortskydes.
Hovedsigtet bag forvaltningsplanen er, at området og dyrebestanden udvikles som et selvforvaltende
system med det formål at lade de naturlige økologiske processer få mere frit spil og dermed øge den
biologiske mangfoldighed.
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7. Rammer og målsætning for naturplejen
Tiltagene i denne plejeplan er begrænsede af de rammer, der er sat i fredningskendelsen og i NATURA 2000
planen.
Fredningens overordnede formål er som tidligere nævnt at sikre en landskabelig sammenhæng mellem de
store højmoser og naturskove samt i Mellemområdet at sikre et åbent landskab. Derudover skaber
fredningen mulighed for sammenbinding af hele området under et fælles hegn, hvori der kan ske
udsætning af oprindelige danske dyrearter som økologiske nøglearter med henblik på mere naturlig
dynamik.
NATURA 2000 planens vigtigste målsætning er at sikre og sammenbinde de eksisterende højmoser ved at
genskabe områdets naturlige hydrologi.
Derudover bygger plejeplanen på de anbefalinger om flerartsgræsning med krondyr, elg, europæisk
bison/vildokse og heste, som fremgår af rapporten ”Anbefalinger vedr. naturpleje i Mellemområdet, Lille
Vildmose af Rita M. Buttenschøn. Plejeplanen bygger også på konklusionerne i Forvaltningsplanen, som
anbefaler reaktiv regulering af dyrebestanden, ingen tilskudsfodring, og at afskudte dyr efterlades til
naturligt forfald på stedet.
Det overordnede sigte med plejeplanen er at skabe rammerne for, at de økologisk og fysisk vigtige naturlige
processer kan udfolde sig så frit og utæmmet som muligt i et område, hvor menneskelig indblanding
begrænses mest muligt.
De to vigtigste økologiske processer er allerede påbegyndt. Det drejer sig om genskabelse af naturlig
hydrologi og introduktion af store nøglearter som elg og krondyr.
Selv om der i de kommende år vil blive behov for at optimere de hydrologiske forhold yderligere og
introducere flere af de store græssere, vil tilgangen være at sikre optimale økologiske rammer, og i vid
udstrækning overlade området til fri succession.
Som følge af fredningens krav om, at Mellemområdet fortsat skal fremstå som et overordnet set lysåbent
landskab og NATURA-2000 planens krav om sikring og udvidelse af områdets højmoser, har det været
nødvendigt at supplere den åbne forvaltningstilgang med mere målrettede tiltag som rydninger på de
arealer, hvor der er størst potentiale for, at der kan gendannes højmose samt pletvis udsåning af sphagnum
for at igangsætte sphagnumvækst og på sigt at gendanne højmose.
Der er ikke taget stilling til følgende forhold i denne plejeplan:
•
•
•
•

Hvornår og i hvilket omfang der skal introduceres bison/vildokse og vildheste i Mellemområdet.
Tidsplan for hvornår de tre eksisterende hegn i Lille Vildmose skal slås sammen til et hegn.
Hvornår husdyrene på græsfennerne udfases.
Hvornår og i hvilket omfang de eksisterende græsfenner, Grønvejsfenner, Lillesø Fenner samt
græsfennerne i Purker og Smidie Fenner skal genoprettes til højmose.

Disse fire punkter vil der blive taget stilling til i forbindelse med næste plejeplan, så konklusionerne er
indarbejdet i den plejeplan, som gælder fra 01. 01. 2024.
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8. Plejetiltag

GENERELLE PLEJETILTAG
For hele Mellemområdet og Paraplymosen, der er omfattet af denne plejeplan, gælder for alle delområder
følgende:
•

•

Invasive træarter som sitka-gran, hvid-gran og bjerg-fyr samt rød-gran nedskoves til forfald på
stedet efter behov. Skovfyr lades urørt. Dette gøres en gang i perioden frem til 2023. Dette gælder
særligt for plejeplanens delområder nr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 18 og 29. For områderne 22, 23 og 24
foretages ingen plejetiltag i denne plejeplansperiode.
En gang årligt besigtiges og vedligeholdes tørvedæmninger, spunsvægge med overløbskarme og
øvrige hydrologiske reguleringsanlæg for at sikre de ønskede vandstande og hindre utilsigtet
vandudsivning (se afsnit 9 – Hydrologi og tekniske anlæg).

SPECIFIKKE PLEJETILTAG
HØJMOSERNE – ZONE 1.1 OG 1.2:
1. Porsemosen/Paraplymosen
Matr. nr.: Se skema i afsnit 3 – Ejerfortegnelse.
Fredningsstatus: Delområde 1, zone 1.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose.
Habitatnaturtype: Aktiv Højmose (7210) og Nedbrudt højmose (7120) og skovbevokset
tørvemose (91D0).
Områdebeskrivelse: Porsemosen/ Paraplymosen udgør en af de største og mest
velbevarede højmoserester i Danmark. Der findes stadig veludviklede partier med tuehøljestruktur og dertil knyttede typiske arter. Porsemosen ligger uden for det hegnede
Mellemområde og er derfor ikke påvirket af elg og krondyr.
Målsætning: Aktiv Højmose (7210) med Skovbevokset tørvemose (91D0) som kantskov.
Hydrologi: Der skal opretholdes en vandstand i den centrale del af Paraplymosen på 1030 cm under overfladeniveau.
Plejetiltag: Plejen skal sikre en åben central højmoseflade med naturlig vandstand
omgivet af kantskov. De invasive nåletræer fjernes overalt. Et mindre område bevares
som donorsite for fremtidig udsåning af sphagnum indenfor fredningen.
Konkrete plejetiltag:
• Invasive træarter og rødgran nedskoves til forfald på stedet.
• De to østligste tidligere afgravede parceller af matr.nr. 143b skal bevares som
donorsite for fremtidig udsåning af sphagnum indenfor fredningen. Høstning af
sphagnum skal ske efter forudgående aftale med ejeren af arealerne.
2. De dyrkede arealer i Porsemosen/Paraplymosen
Matr. nr.: Se skema i afsnit 3 – Ejerfortegnelse.
Fredningsstatus: Delområde 1, zone 1.1.

17

Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng og mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Afgræssede eller afslåede engarealer eller udyrkede højstaudeenge.
Målsætning: Nogle arealer med fri succession mod pilekrat eller birkeskov andre arealer
sikres lysåbne, næringsfattige forhold. Derved sikres en blanding af lysåbne arealer og
arealer under naturlig tilgroning.
Plejetiltag: De arealer der ikke overlades til fri succession plejes med henblik på at skabe
næringsfattige lysåbne forhold.
Konkrete plejetiltag:
• Arealer overlades til fri succession på alle matriklerne, såfremt der ikke laves
konkrete aftaler med ejer om andet.
• Arealer hvor enten plejemyndighed eller ejer ønsker at opretholde en lysåben
træfri vegetation plejes enten ved afgræsning med lavt dyretryk og uden
tilskudsfodring, eller der tages slæt med fjernelse af den afhøstede biomasse.
3. Portlandmosen, den vestlige del – vest for gravbane 10/11
Matr.nr.: 1bo Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 1, zone 1.2.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose og sø
Habitatnaturtype: Skovbevokset tørvemose (91D0) og brunvandet sø (3160)
Områdebeskrivelse: Området består af den vestlige skovbevoksede del af Portlandmosen
vest for gravebane 10-11. Arealet er relativt tørt på grund af tidligere tiders afgravning langs
vestkanten. Enkelte steder i området findes stadig mindre lysåbne flader med
højmosevegetation i form af sphagnumarter m.v. Især den sydlige del af Gravebane 9 er
vandfyldt og kan karakteriseres som en brunvandet sø, men er under tilgroning. Den
sydvestlige del har tidligere været gennemgravet og rummer ikke intakte højmoseflader.
Målsætning: Skovbevokset tørvemose.
Konkrete plejetiltag:
• De to arealer hvor opvæksten har være ryddet, overlades til fri succession.
• Et bælte på ca. 25 meter langs med Vildmosevejs nordside, friholdes for
træopvækst af trafiksikkerhedsmæssig grunde.

4. Portlandmose, den østlige del
Matr. nr.: 1by Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 1, zone 1.2.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose og sø.
Habitatnaturtype: Aktiv højmose (7110) og brunvandet sø (3160).
Områdebeskrivelse: Området udgør det næststørste sammenhængende højmoseareal i
Danmark stedvist med forholdsvist veludviklede tue-høljestrukturer. Området er dog
stadig relativt tørt med lavt sphagnumdække og særligt den vestlige del vest for
Gravebane 12 udfordres stadig af en del birkeopvækst. Søen (Gravebane 10-11 og de
sydligste dele af Gravebane 9 er åbne vandflader og karakteriseret som brunvandede
søer, der med tiden må forventes at udvikle sig mod hængesæk og siden højmose.
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Målsætning: Aktiv højmose (7110).
Plejetiltag: Vandstanden hæves til det højst mulige niveau for at sikre den aktive
højmose og suppleres med motormanuelle rydninger af træopvækst i det omfang som
kræves for at sikre optimal udvikling mod aktiv højmose.
Konkrete plejetiltag:
• Motormanuel rydning i nødvendigt omfang af uønsket birke/pile opvækst, store
solitære træer efterlades til forfald på stedet ved bark-ringning.
• Kanten af højmosen mod Ny Høstemarkvej friholdes for rydning, dog ryddes der
2-3 delstrækninger jævnt fordelt langs med Ny Høstemarkvej hver med
udstrækning på 100-200 meter, således at indsigt fra Ny Høstemarkvej til
Portlandmosen sikres.
• Et bælte på ca. 25 meter langs med Vildmosevej nordside, friholdes for
træopvækst af trafiksikkerhedsmæssig grunde.

NATURGENOPRETNING – ZONE 2.1:
5. Høstemark Fenner nord
Matr. nr.: 1ep Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 beskyttet mose.
Habitatnaturtype: Den østlige del er kortlagt som en mosaik af rigkær og våd hede.
Områdebeskrivelse: Pile- og birkebevoksning på afgravede arealer med lysåbne
rigkærspartier.
Målsætning: Urørt sumpskov med højst mulig vandstand og lysåbne partier med rigkær
og våd hede, i den udstrækning områdets græssende dyr holder det lysåbent.
Plejetiltag: Se afsnit 9 – Hydrologi og tekniske anlæg.
6. Høstemark Fenner syd
Matr.nr.: 1ep, 1do, 1eø Vildmosegård Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose.
Habitatnaturtype: Et mindre parti i områdets midterste del er kortlagt som rigkær og våd
hede.
Områdebeskrivelse: Pilebevoksede balker og søer (tidligere gravebaner) med rørskov.
Målsætning: Det langsigtede mål er højmose, men i en overgangsfase forventes området
at bestå af sumpskov med pilekrat og birk. Områdevis større åbne vandflader forventes
over tid at udvikle sig mod højmose.
Konkrete plejetiltag:
• Nord/syd gående balke ryddes hvert 5. år for uønsket træopvækst i det omfang
det er praktisk muligt og biologisk forsvarligt af hensyn til udvikling af højmose.
• Punktvis udsåning af sphagnum inden for de første fem år.

19

7. Mou Fenner Sø
Matr.nr.: 1hi Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 sø.
Habitatnaturtype: Næringsrig sø.
Områdebeskrivelse: Lavvandet forholdsvis næringsrig sø på tidligere afgravede
tørveflader. Rigt vandfugleliv.
Målsætning: Den åbne vandflade sikres ved opretholdelse af den maksimale vandstand,
som det sker i dag.
Plejetiltag: Se generelle plejetiltag.
8.
8A - Mou Fenner nord
Matr.nr.: 1hi Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose og sø.
Habitatnaturtype: ingen.
Områdebeskrivelse: Tidligere afgravet område med åbne vandfyldte gravebaner delvis
tilgroet med tagrør. Tørvebalke mellem de åbne vandflader er delvist tilgroede med pil
og birk.
Målsætning: Højmose på lang sigt. I en overgangsfase forventes området at bestå af en
mosaik af åbne vandflader, tilgroede balke med pil og birk samt i større og større grad
arealer domineret af sphagnumarter og øvrige karakteristiske arter for højmose som fx
tue-kæruld og smalbladet kæruld. Området holdes lysåbent.
Konkrete plejetiltag:
• Nord/syd gående balke ryddes hvert 5. år for uønsket træopvækst i det omfang,
det er praktisk muligt og biologisk forsvarligt af hensyn til udvikling af højmose
og fugleliv.
Det afskårne materiale kastes i gravebanerne for at give sphagnum bedst mulige
etableringsbetingelser.
• Et ca. 25 meter bælte ryddes øst for Ny Høstemarkvej for træopvækst af hensyn
til trafiksikkerheden.
8B – Mou Fenner syd
Matr.nr.: 1ci Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose og sø.
Habitatnaturtype: To små partier langs Ny Høstemarkvej er kortlagt som henholdsvis
nedbrudt højmose og tørvelavning.
Områdebeskrivelse: Tidligere afgravet område med åbne vandfyldte gravebaner delvis
tilgroet med tagrør. Tørvebalke mellem de åbne vandflader er delvist tilgroede med pil
og birk.
Målsætning: Højmose. I en overgangsfase forventes området at bestå af en mosaik af
åbne vandflader, tilgroede balke med pil og birk samt i større og større grad arealer
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domineret af sphagnumarter og øvrige karakteristiske arter for højmose som fx tuekæruld og smalbladet kæruld. Området holdes lysåbent.
Konkrete plejetiltag:
• Nord/syd gående balke ryddes hvert 4. år for uønsket træopvækst i det omfang,
det er praktisk muligt og biologisk forsvarligt af hensyn til udvikling af højmose.
Det afskårne materiale kastes i gravebanerne for at give sphagnum bedst mulige
etableringsbetingelser.
• Et ca. 25 meter bælte ryddes øst for Ny Høstemarkvej for træopvækst af hensyn
til trafiksikkerheden.
9. Grønvejsfenner
Matr.nr.: 1gæ Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 Fersk eng.
Habitatnaturtype: ingen.
Områdebeskrivelse: Åbne græsfenner afgrænset af læbælter af blandede løvtræer. Der
har ikke været indvundet tørv på arealet, som derfor ligger højt i terrænet. Der er i 2018
påbegyndt forsøg på de sydlige dele af området med bortgravning af overjord og
udsåning af sphagnum med henblik på at fremme sphagnumvækst og højmosedannelse.
Målsætning: Arealet afgræsses af kvæg og heste indtil elge og krondyr kan sikre
områdets lysåbne karakter. Der gennemføres undersøgelser med henblik på mulighed for
at genoprette arealet til højmose.
Konkrete plejetiltag:
• Græsfennerne skal fortsat afgræsses med kvæg og heste indtil krondyr og elge
kan overtage funktionen.
• Læbælterne ryddes når kvæggræsningen udfases for at sikre det lysåbne
landskab.
10. Mou Fenner øst
Matr.nr.: 1fo Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Mod nord åbne vandflader med spredt tuedannelse. Hele arealet
domineres af øst/vest-gående gravebaner, hvor imellem der findes overjordsbalke, der
er under tilgroning med pil og birk. Området er mere næringsrigt end arealerne mod vest
i Mou Fenner, fordi der flere steder er gravet helt ned til den mere næringsrige kærtørv
og sandbund og fordi overjordsdepoterne til dels er blevet jævnet ud over arealet.
Målsætning: Høj vandstand med åbne vandflader sikres ved vandstandshævning. Balke
opretholdes i en delvis åben mosaik af lysåbne partier med spredt tilgroning med pil og
birk. Der skal i forbindelse med områdets pleje tages hensyn til det rige fugleliv.
Konkrete plejetiltag:
• Afgræsning med kvæg.
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•
•

Områdevis rydning af træopvækst.
Punktvis udsåning af sphagnum.

11. Lillesø Fenner
Matr.nr.: 1gz Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Græsfenner med læbælter af løvtræ. I arealet indgår
forsøgsparceller anlagt til udspredningsforsøg med sphagnum. Der har ikke været
indvundet tørv på arealet, som derfor ligger højt i terrænet.
Målsætning: Arealet afgræsses af kvæg og heste indtil elge og krondyr kan sikre
områdets lysåbne karakter. Der gennemføres undersøgelser med henblik på muligheden
for at genoprette arealet til højmose.
Konkrete plejetiltag:
• Græsfennerne skal fortsat afgræsses med kvæg og heste og fastholdes i en
lysåben mosaik. Kvæg og heste udfases i takt med at krondyr og elge overtager
denne funktion.
• Læbælterne ryddes, når kvæggræsningen udfases, for at sikre det lysåbne
landskab.
12. Lillesø
Matr.nr.: 1gz Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § sø og mose.
Habitatnaturtype: Brunvandet sø.
Områdebeskrivelse: Åben vandflade omkranset af rørskov spredt bevokset med pil og
birk.
Målsætning: Søen med omkringliggende rørskov overlades til fri succession.
Plejetiltag: Se generelle plejetiltag
13. Tofte Fenner Vest (inkl. den nordlige del af Tofte Fenner øst zone 2.2)
Matr.nr.: 1ek Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1 og 2.2.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Åbent græsdomineret engareal med spredt pileopvækst. Pletvis
findes fugtige kærpartier. Arealet afgræsses af vildokser på nær sydvestlige del, der
overlades til fri succession og til dels forventes at blive en del af søarealet af Birkesø.
Målsætning: Arealet holdes som en åben mosaik med spredte pilebuske og lysåbne
arealer.
Konkrete plejetiltag:
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•

Arealet skal i indeværende plejeplansperiode fortsat afgræsses hele året med
kreaturer.

14. Eng nord for Birkesø
Matr.nr.: 1gv Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Tidligere dyrket mark, som nu er under tilgroning i pilekrat.
Målsætning: Området skal henligge i fri succession med opvækst af pil.
Plejetiltag: Arealet overlades til fri succession på nær de nærmeste 25 meter mod
Vildmosevej, som holdes træfri ved rydning af hensyn til trafiksikkerheden.

15. Birkesø
Matr.nr.: 1gt og 1fi Vildmosegård Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 sø.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Åben vandflade på 130 ha med 3 nyetablerede fugleøer.
Målsætning: Åben vandflade med områdevis tilgroning med tagrør. Øerne er
yngleområde for jordrugende fugle og skal holdes vegetationsfri for trævækst og
højstauder. Naturlig variation i vandstanden skal sikre naturlig bredvegetation.
Konkrete plejetiltag:
• For at sikre frit udsyn fra udsigtspavillonen til den nærmeste fugleø slås tagrør i
januar/februar årligt efter behov.
• På fugleøerne ryddes trævækst og højstauder efter behov, så der sikres lav,
træfri vegetation. Alternativt foretages vinterafbrænding.

16. Eng mellem Birkesø og Tofte Sø
Matr.nr.: 1fi Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Tidligere opdyrket ensartet og artsfattig kultureng, der hidtil har
været drevet med høslæt.
Målsætning: Engen overlades til fri succession eller fastholdes delvist lysåbent med
biomassefjernelse.
Plejetiltag: Hvis ejer ønsker, det kan der foretages slæt med fjernelse af den afhøstede
biomasse.
17. Purker Fenner nordvest
Matr.nr.: 1ck Vildmosegård, Mou.
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Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose og sø.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Mosaik af sumpskov af pil, birk og tagrør. Mod vest desuden mere
engprægede partier.
Målsætning: Arealet udlægges til fri succession med opvækst af pil og birk.
Konkrete plejetiltag:
• Langs nordkanten syd for Vildmosevej ryddes et ca. 25 meter bælte af hensyn til
trafiksikkerheden.

18. Purker Fenner nordvest uden for hegnet
Matr.nr.: 1ck Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Åbent græsareal.
Målsætning: Udyrket næringsfattigt område enten drevet med græsning eller slæt eller
overladt til fri succession.
Plejetiltag: Efter aftale med ejeren fastholdes arealet som udyrket græsareal eller det
overgår til fri succession.
19. Purker Fenner nordøst
Matr.nr.: 1ck Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng og mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: De nordlige og østlige dele er græsdominerede enge. Den centrale
og vestlige del bestående af afgravede arealer med mosaik af lavereliggende
gravearealer og højereliggende mere næringsrige overjordsdepoter. Arealet er
domineret af tagrør, fattigkærsarter og vegetationsfrie tørveflader. På store arealer er
der høj vandstand med åbne vandflader.
Målsætning: Den langsigtede målsætning er at arealet skal udvikles til højmose. På
kortere sigt skal arealet fastholdes med høj vandstand med mosaik af tagrør, pil, birk og
optimale betingelser for sphagnumopvækst. Engarealerne overlades til fri succession.
Konkrete plejetiltag:
• Langs nordkanten syd for Vildmosevej ryddes, hvis der opstår behov, et ca. 25
meter bælte af hensyn til trafiksikkerheden.
• Hvis ejer ønsker det, kan der tages slæt med fjernelse af det afslåede materiale
på de nordligste 150 meter græsfenner nærmest Vildmosevej.

20. Purker Fenner syd
Matr.nr.: 1ck, 5, 1ha Vildmosegård, Mou.

24

Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Kvægafgræssede engarealer med læbælter af løvtræ. Der har aldrig
været indvundet tørv på arealet, som derfor ligger højt i terrænet.
Målsætning: Arealet afgræsses af kvæg og heste indtil elge og krondyr kan sikre
områdets lysåbne karakter.
Konkrete plejetiltag:
• Græsfennerne skal fortsat afgræsses med kvæg og heste og fastholdes i en
lysåben mosaik. Kvæg og heste udfases når krondyr og elge overtager
funktionen.
• Læbælterne ryddes, når kvæggræsningen udfases, for at sikre det lysåbne
landskab.
21. Smidie Fenner nord
Matr.nr.: 1gø Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Kvægafgræssede engarealer med læbælter eller opvækst langs
grøfter af især pil. Der har aldrig været indvundet tørv på arealet, som derfor ligger højt i
terrænet.
Målsætning: Arealet afgræsses af kvæg og heste indtil elge og krondyr kan sikre
områdets lysåbne karakter. Der gennemføres undersøgelser med henblik på muligheden
for at genoprette arealet til højmose.
Konkrete plejetiltag:
• Græsfennerne skal fortsat afgræsses med kvæg og heste og fastholdes i en
lysåben mosaik.
• Kvæg og heste udfases, i takt med at krondyr og elge overtager funktionen.
• Trævæksten ryddes, når kvæggræsningen udfases, for at sikre det lysåbne
landskab.

22. Smide Fenner syd
Matr.nr.: 1ct, 1cu, 1cx, 1cy, 1cæ, 1cl, 1cm Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose og fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Mosaik af eng- og mosearealer på tidligere afgravede tørveflader.
Flere steder er der efterladt relativt tykke tørvelag. Især i den sydlige del er der
forekomst af højmosevegetation som tuekæruld, smalbladet kæruld m.v.
Målsætning: Den langsigtede målsætning er, at arealet skal udvikles til højmose. På
kortere sigt skal arealet fastholdes med høj vandstand med mosaik af tagrør, pil, birk og
med optimale betingelser for sphagnumopvækst.
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Konkrete plejetiltag:
• Arealet overlades til fri succession efter afslutning af det igangværende
naturgenopretningsprojekt i området.
23. Smidie Fenner sydvest (uden for vildthegnet)
Matr.nr.: 1cl, 1cm Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Kulturpåvirket fersk eng.
Målsætning: Åben afgræsset kultureng eller ugræsset areal med fri succession mod
kantskov.
Konkrete plejetiltag:
• Efter aftale med ejeren fastholdes arealet som enten udyrket græsareal, hvor
der kan foretages slæt eller afgræsning, eller arealet overgår til fri succession.
24. Smidie Fenner nordvest (uden for dyrehegnet)
Matr.nr.: 1cs Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.1.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Afdrevet nåletræsareal med karakter af skovrydning og tør mose på
tørvebund.
Målsætning: Arealet skal henligge i fri succession med opvækst af løvtræ.
Plejetiltag: Ingen.

GRÆSNING – ZONE 2.2:
25. Møllesø Fenner nord
Matr.nr.: 1bf Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.2.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Område, hvor der tidligere er afgravet sphagnum. Efterbehandlet
med et varieret overfladeprofil. Stedvise åbne engarealer, men overvejende domineret
af højstaudesamfund, tagrør og spredte pil.
Målsætning: Åbent græs- og mosesareal med fortsat afgræsning med kvæg og heste.
Kvæget og hestene udfases i takt med, at krondyr og elg overtager funktionen.
Konkrete plejetiltag:
• Områdevis rydning af birkeopvækst.
26. Møllesø Fenner syd
Matr.nr.: 1hb, 1ds Vildmosegård, Mou.
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Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.2.
Beskyttelsesstatus: § 3 fersk eng.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Kvægafgræsset eng. Området er rasteplads for sædgæs, canadagæs,
bramgæs med flere. Dele af området omlægges med maksimum ti års interval for at
fastholde arealet som vedvarende græsarealer jf. fredningsbestemmelserne.
Målsætning: Arealet henligger som et vedvarende græsningsareal med ret til omlægning
hvert 10. år, samt i særlige situationer hyppigere, jf. fredningsbestemmelserne.
Terrænændringer, dræning og grøftning mv. er tilladt som led i landbrugsdriften som
beskrevet i fredningen. Arealet afgræsses af kvæg. På lang sigt kan det komme på tale at
udfase kvægafgræsningen i takt med at krondyr og elg overtager funktionen.
Konkrete plejetiltag:
• Ejer kan drive arealerne i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.
Græsfennerne skal fortsat afgræsses med kvæg og fastholdes som et lysåbent
areal.
27. Møllesø Fenner øst
Matr.nr. 1fc, 1ff Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.2.
Beskyttelsesstatus:
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Kulturpræget kløver- og rajgræsdomineret eng. Arealet er artsfattigt
og tørt som følge af dræning og omkringliggende drængrøfter. Arealet gødskes jævnligt
jf. fredningsbestemmelserne.
Målsætning: Arealet henligger som et vedvarende græsningsareal med ret til omlægning
hvert 10. år, samt i særlige situationer hyppigere, jf. fredningsbestemmelserne.
Terrænændringer, dræning og grøftning mv. er tilladt som led i landbrugsdriften som
beskrevet i fredningen. Arealet afgræsses af kvæg. Arealet kan gødes jf.
fredningsbestemmelserne.
Konkrete plejetiltag:
• Ejer kan drive arealerne i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.
28. Tofte Fenner øst
Matr.nr.: 1ek Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 2, zone 2.2.
Beskyttelsesstatus: § 3 mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: Et tidligere afgravet spagnum areal, der nu fremstår med 15 bassiner
med forskellige vandstandsniveauer, områdevis tilgroet med dunhammer, tagrør og
anden mosevegetation. Afgræsses med vildokser.
Målsætning: At skabe rammer for gendannelse af højmose ved optimal vandstand og
udspredning af sphagnum. Vildokserne skal udfases. Det langsigtede mål er
højmosedannelse, men en fase med sumpskov kan accepteres, hvis den naturlige
afgræsning med krondyr og elge ikke kan holde arealet lysåbent.

27

Konkrete plejetiltag:
• Udspredning af sphagnum for at igangsætte sphagnumvækst og
højmosedannelse.
• Birk og pil ryddes efter behov.
SKOV – ZONE 3.3:
29. Portland Skov
Matr.nr.: 1by Vildmosegård, Mou.
Fredningsstatus: Delområde 3, zone 3.3.
Beskyttelsesstatus: Den sydligste spids er § 3 mose.
Habitatnaturtype: Ingen.
Områdebeskrivelse: 20 år gammel varieret plantet skov. Arealet har været ryddet for
sitka-gran. Et areal i midten af skoven har været slået for lyse-siv, og biomassen er
fjernet. Det har karakter af eng.
Målsætning: Urørt sumpskov i fri succession.
Konkrete plejetiltag:
• Arealet overlades til fri succession med maksimal vandstand.

KÆLLINGBJERG – DELOMRÅDE 4:

30. Kællingbjerg Klint
Matr.nr.: 1x, 1k Sigsgård, Nr. Kongerslev.
Fredningsstatus: Delområde 4.
Beskyttelsesstatus: Selve skrænten er § 3 overdrev
Habitatnaturtype: Kalkoverdrev.
Områdebeskrivelse: Kællingbjerg er en 38 m høj markant østvendt kalkskrænt med
artsrig kalkbundsflora inklusiv en række sjældne arter, som er afhængige af afgræsning.
Det drejer sig bl.a. om bakke-fnokurt, dansk kambunke og stivhåret kalkkarse.
Hovedparten af det fredede areal består af dyrkede marker vest for skrænten.
Målsætning: Den artsrige og unikke lysåbne kalkvegetation fastholdes ved fortsat
afgræsning med lavt græsningstryk.
Plejetiltag: Skrænten skal sikres kontinuerlig afgræsning med lavt græsningstryk. Såfremt
der kan opnås enighed med lodsejer udvides den 2 m brede dyrkningsfrie bræmme til 20
m for derved at minimere påvirkningen af skrænten med næringsstoffer fra den dyrkede
mark.
Konkrete plejetiltag:
• Skrænten inkl. skræntfod afgræsses.
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9. Hydrologi og tekniske anlæg
BAGGRUND
Lille Vildmose er dannet på tidligere havbund, der som følge af den generelle
landhævning udviklede sig til en kystlagune og senere et næringsfattigt rørskovsområde
med sumpskove. Omkring år 400 e.Kr. bredte Sphagnum-mosser sig ud over området og
dannede en hængesæk af planterester, som i det våde og sure miljø blev til tørv, og fik
mosen til gradvist at hæve sig. Fra omkring år 800 var tørvelaget blevet så tyk, at
vegetationen på tørveoverfladen mistede kontakten til grundvandet, og højmosen var
dannet med et samlet areal på ca. 6.000 ha. Højmosen var helt uden trævækst og fik
med tiden en næsten vandret højmoseflade beliggende imellem kote 7 og 8 m med en
tørvetykkelse på op til 5,4 m, som det stadig ses i de centrale dele af Tofte Mose syd for
Mellemområdet.
Hele Mellemområdet var i 1760 en del af den sammenhængende højmose i Lille
Vildmose med undtagelse af Kællingbjerg samt Møllesø, Birkesø og Lillesø. De tre søer
blev afvandet til den nygravede Hovedkanalen i 1761-65. I de følgende 170 år skete der
gradvist en afvanding af mosens randzone og en begyndende tørvegravning, som
omkring Paraplymosen nåede ind til det nu fredede areal.
Den 1. april 1937 overtog Statens Jordlovsudvalg hele Mellemområdet fra Lindenborg
Gods med undtagelse af den privatejede Paraplymosen. Der blev straks iværksat et
omfattende afvandingsprojekt med gravning af 2,0 m dybe grøfter per 200 m i
overvejende øst-vestgående retning. Afvandingen medførte hurtigt omfattende
terrænsætninger på over en meter. Grøfterne måtte derfor uddybes ad flere gange og til
sidst ned til sandbunden under mosen.
Vejene Langelinie og Vildmosevej var anlagt i hhv. 1876 og i årene 1934-1936 ved
udlægning af tykke gruspuder på den oprindelige højmoseoverflade. I 1937-1938
etableredes de øvrige veje Ny Høstemarkvej, Hegnsvej og Møllesøvej ved samme
metode. Grønvej kom til nogle år senere.
I forlængelse af afvandingen blev store dele af arealerne i de følgende år kultiveret med
lægning af drænrør samt tilførsel af sand og mergel, der blev fræset ned i det øverste
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tørvelag, som blev tilsået med græs. Herved skabtes de græsfenner, der stadig ses i
store dele af Mellemområdet.
Som følge af udbruddet af 2. Verdenskrig i 1940 stoppede kultiveringen pga.
brændstofmangel, og der startede i stedet en tørveindvinding, som i dele af området
fortsatte frem 2011.
Den oprindelige højmose dannede vandskel til alle sider. Ved afvandingen kom de nye
veje i stedet i det væsentlige til at danne vandskel mellem de forskellige hovedoplande
rundt om mosen. Denne funktion er med tiden blevet forstærket ved, at der under
vejene stadig findes relativt tykke tørvelag, som begrænser muligheden for
vandgennemtrængninger. Behovet for forbedret afvanding i takt med tørveindvindingen
og sætninger af tørvebunden medførte mindre ændringer i 1970-erne. De nuværende
vandskel og hovedoplande i Mellemområdet er vist på kortet i figur 1Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet..
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Figur 1.
Hovedoplande i Mellemområdet vist med hver sin farve for hvert
vandløbssystem. Med gul farvetone er vist oplandet til Haslevgård Å. Med grønt er vist
oplandet til Hovedkanalen og heraf med mørkegrønt til afløbet fra Birkesø. Med blåt er
vist oplandet til Lindenborg Å og heraf med mørkeblåt til afløbet fra Portlandmosen.
Med rødt er vist oplandet til Mou Bæk og heraf med mørkerødt til afløbet fra Mou
Fenner Nord. Endelig er med lilla farvetone vist oplandet til Skelkanalsystemet.
Plejeplanens delområder er afgrænset af sort streg. Øvrige vandløbsoplande er uden
farve. Vist på baggrund af GeoDanmarks Kort50 i skala 1:60.000, ©SDFE.

Siden år 2000 og især fra 2008 er der gennemført flere meget omfattende
naturgenopretningsprojekter i Mellemområdet. Disse projekters metoder og omfang er
beskrevet i det følgende for plejeplanens enkelte delområder, idet vi dog har valgt at
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sammenlægge flere delområder med fælles hydrologiske forudsætninger. De omtalte
anlægstiltag er vist på kortet i Bilag 2. På kortet i Bilag 3 er vist et udvalg af de opmålte
vandspejlskoter, som er målt i dagene omkring den 1. maj 2018 sammen med de
planlagte vandstandsforhold. Af hensyn til overskueligheden er de opmålte
vandspejlskoter angivet ude i vandfladerne.

BESKRIVELSE AF DELOMRÅDERNE

MOSERNE 1.1 og 1.2
1. Paraplymosen/Porsemosen
2. De dyrkede arealer i Paraplymosen/Porsemosen
Det 225 ha store fredede areal i Paraplymosen udgør det nordvestlige hjørne af den
oprindelige højmose, som er blevet afgravet fra alle sider inkl. flere dybe gravebaner ind
i mosen. De centrale dele af Paraplymosen rummer i dag det 4. største højmoseområde i
Danmark.
I forlængelse af fredningens bestemmelser har Aalborg Kommune som led i LIFE Lille
Vildmose projektet i 2017 til 2018 etableret 6 dæmninger opbygget af tørvejord, sand og
gytje med indbyggede HDPE membraner med en samlet længde af 800 meter og
forsynet med i alt 7 overløbsbrønde med afløb gennem dæmningerne til grøfter mod
nord. Langs Ny Høstemarkvej er der indbygget en 200 meter lang bentonitmembran,
som sikrer mod gennemsivning. De mange grøfter mod nord og vest er lukket næsten op
til terræn ved sætning af 43 skodder af 22 x 1.500 x 3.000 mm vandfast krydsfiner.
Længst mod vest er en gravebane lukket med 5 sammenboltede krydsfinerskodder
indbygget i en tørvedæmning.
I skelgrøften mellem Portlandmosen og Paraplymosen er vandspejlet hævet med 2 stk.
opstemninger i form af 6,7 meter lange plastspunsvægge rammet på tværs af grøften til
fast bund og med 1,8 m brede overløb dækket af topcover-plader og med bund i
overløbene i hhv. kote 3,43 m i spunsvæg SP106 og kote 3,88 m DVR90 i spunsvæg
SP105.
På kortet i Bilag 3 er vist de projekterede maksimale vandspejlskoter.
Projektet sikrer delvist de bestående højmosearealer mod udtørring og en fortsat
tilgroning af træer samtidig med, at der forventes højmosegendannelse på især de
østlige arealer, som med tiden vil forbinde de tre delområder med højmosevegetation
og skabe sammenhæng til højmosearealerne i Portlandmosen mod syd.
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Behov for pleje og nye tiltag
• De 6 tørvedæmninger på tværs af de nordvendte gravebaner skal overvåges årligt for
sætninger og om nødvendigt forhøjes med ekstra jordfyld, eller brøndoverløbene må
sænkes som sikkerhed mod digebrud.
• De 7 overløb bag tørvedæmningerne med tilhørende grødegitre (løvebure) skal tilses
mindst 2 gange om året for oprensning af grøde, blade og grene.
• Oprensning af Skelgrøften nedstrøms for den vestlige plastspunsvæg har medført et
vandspejlsfald på ca. 1,0 meter over en kort strækning hen over opstemningen. Der
er behov for at tilføre mindst 6 m3 ekstra sten 130-500 mm, som udlægges oven på
de allerede udlagte sten i et ca. 0,30 m tykt lag over de første ca. 6 meter nedstrøms
plastspunsvæggen til sikring af spunsvæggens fortsatte stabilitet.
• Der er fremkommet oplysninger om rørafløb fra de sydlige tørvegrave med afløb til
Skelgrøften. Disse rørafløb skal findes og enten afbrydes eller hæves til højere afløb
med tætte rør.

3. Portland Mose, den vestlige del – vest for gravbane 10/11
4. Portland Mose, den østlige del
Portlandmosen er 407 ha stor regnet til de omgivende vejmidter. Portlandmosen nåede
ikke at blive merglet og kultiveret inden krigsudbruddet, og området blev i stedet
erhvervet af Aalborg Portland i 1940 og 1943 til tørveproduktion. Under Anden
Verdenskrig blev de 4 stk. 20-60 m brede og ca. 5,3 km lange nord-syd-gående
gravebaner udgravet og resten af mosen forsøgt afvandet. Gravebanerne er
nummereret 9, 10-11, 12 og 13 regnet fra vest. Tværgrøfterne per 200 m er nummeret
fra 1 til 27 regnet fra nord. Tørveproduktionen i og omkring Portlandmosen toppede i
1945 med 1.100 ansatte og en produktion på 100.000 tons brændselstørv. Herefter
aftog tørveproduktionen hurtigt, men fortsatte i mindre omfang i den sydvestlige del af
Portlandmosen helt frem til 1963.
Gravebanerne har alle afløb mod nord til skelgrøften langs Paraplymosen og dermed
videre mod vest til Lindenborg Å. I bunden af gravebanerne var der gravet
afvandingsgrøfter ned i sandbunden. I gravebanerne 9 og 10-11 forsøgte man sig i 1950erne og 1960-erne med afgræsning. I 1970-erne gik ejerne over til at drive området til
jagtformål med vinteroversvømmelser i gravebanerne, som med tiden medførte et mere
permanent højere vandspejl. Nordjyllands Amt gennemførte i 1999-2000 et
naturgenopretningsprojekt, hvor vandstanden i gravebanerne blev hævet med
etablering af opstemninger i nordenderne og lukning af de dybeste tværgrøfter ved
afpropning med tørv.
I 2008-2010 gennemførte Skov- og Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond et stort
naturgenopretningsprojekt, hvor vandstanden i gravebanerne og tværgrøfterne
yderligere blev hævet til noget nær det maksimale niveau, og hvor træopvæksten blev
ryddet i Delområde 4, Portlandmosen Øst. Udfordringen er, at Portlandmosen som følge
af afvandingen har sat sig ”skævt” med det højeste område op til kote 6,9 m DVR90 i
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den sydøstlige del og terræn ned til kote 4,5 m længst mod nordvest samtidig med, at
gravebanerne og tværgrøfterne har medført lokale sætninger. Portlandmosen har
hermed fået en overflade som et vaffeljern, der hælder lidt på skrå.
Naturgenopretningsprojektet omfattede derfor etablering af 40 plastspunsvægge med
en samlet længde på 715 m. Alle disse plastspunsvægge er besøgt og kontrolleret i
forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanen. Der er endvidere sat 180 skodder af 22 x
1.500 x 3.000 mm vandfast krydsfiner, som er rammet ned til ca. 0,1 m under det
omgivende terræn på tværs af tværgrøfterne mellem gravebane 9 og 13 med 1-6
skodder i hver tværgrøft samt 15 stk. 12 mm HDPE-plader i de dybeste af de små smalle
øst-vestgående gravebaner i den sydvestlige del af Portlandmosen og ca. op til terræn.
Længst mod nord i Portlandmosen blev terrænet på stien langs sydsiden af Skelgrøften
mod Paraplymosen i 2009 hævet op til ca. kote 5,2 m DVR90 med en kombination af let
lecafyld og tørv samt en nedgravet 580 m lang HDPE membran, som løber fra Ny
Høstemarkvej og nord rundt om Gravebane 10-11.
Gravebane 12
Det højeste vandspejl blandt gravebanerne i Portlandmosen findes i Gravebane 12, som
er opdelt på tværs i 4 dele af 4 plastspunsvægge. I den sydligste del blev vandspejlskoten
opmålt til ca. 5,43 m DVR90, og vandspejlet kan ikke komme højere op, da der i givet
fald vil ske overløb over spunsvæg SP20 til Gravebane 10-11. Længst mod syd er
Spunsvæg SP33 i 2010 blevet forlænget med to stk. 12 m lange fløjvægge for at imødegå
en stor utæthed. Der er stadig en utæthed i spunsvæg SP33, hvor en meget lille strøm af
vand løber mod syd til vejgrøften langs Vildmosevej. Denne utæthed vurderes ikke at
være kritisk.
Den nuværende vandstandsregulering af den sydligste del af Gravebane 12 sker i et
stem i spunsvæg SP16, som står 90 meter syd for boardwalken på Brandvejen, hvor der
var stemt op til kote 5,42 m DVR90, og hvor spunsvæggens stabilitet er sikret med en
rustfri stålwire til en forankring. Nedstrøms stemmet blev vandspejlet målt i kote 5,21 m
DVR90, hvilket kun er 0,10 m under boardwalken hen over gravebanen. Vandspejlet var
mellem første og andet besøg steget 3 cm, hvilket medførte, at der opstod et lille omløb
syd om spunsvæg SP12 til Gravebane 10-11.
Vandspejlet i den næstsydligste del af Gravebane 12 er mod nord reguleret af et overløb
i et stem i SP52, og vandspejlet var 0,09 m højere end overkanten af spunsvæg SP5 i
Tværgrøft 9, hvilket kun var muligt på grund af en kraftig tilgroning eller tilstopning af
den pågældende tværgrøft. Tilsvarende er der et fald mod øst i Tværgrøft 14 lige nord
for Brandvejen, hvor karmen i spunsvæg SP14 bør hæves med 0,15 m.
I den næstnordligste del af Gravebane 12 var vandspejlet i kote 5,08 m DVR90, som
reguleres af et stem i den nordligste spunsvæg SP1, hvor vandspejlet falder til kote 4,92
m, og hvor vandet fra nordenden af Gravebane 12 siver mod vest gennem terræn til
udløb i nordenden af Gravebane 10-11.
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Vandstanden i Gravebane 12 er ideel i forhold til det omgivende terræn, hvor vandspejl
og moseflade glider næsten ud i ét. Gravebane 12 var allerede inden det seneste projekt
næsten groet helt til i hængesæk af sphagnum og tagrør. Selvom vandspejlet i
gravebanen blev hævet med godt 0,6 m, er hængesækken fuldt med vandet op og
dækker igen næsten hele gravebanen, som i løbet af de kommende år forventes at blive
fast nok til færdsel. I Gravebane 12 blev der i øvrigt set mange ægklumper af
spidssnudet frø.
Det anbefales, at der sættes et 15 x 3.000 x 1.250 sort HDPE skod imellem spunsvæggen
og boardwalken med overkant svarende til gangbræddernes underside i ca. kote 5,27 m
DVR90 og med en tilslutning til spunsvæggen med et H-profil i rustfrit stål eller
aluminium, hvorefter skoddets sider afdækkes med tørv til overkanten.
Gravebane 10-11
Den brede Gravebane 10-11 er delt i to af den 83 meter lange spunsvæg SP13, som er
placeret lige syd for udsigtsplatformen for enden af Brandvejen, og som holder et
vandspejl i den sydlige del i ca. kote 4,88 m DVR90. I den lange spunsvæg SP13 er der
afløb over et stem til den nordlige del i kote 4,67 m, som reguleres af et stem med bund
i kote 4,66 m i spunsvæg SP7, som danner afløb mod vest til Gravebane 9 ved Skovvejen
ind til mosen fra vest. Begge halvdele af Gravebane 10-11 har søkarakter, og for begge
gælder, at det er ønskeligt med en højere vandstand af hensyn til det højere omgivende
moseterræn. Projektets oprindelige målsætning var her et 0,1 m højere vandspejl i den
sydlige del af gravebanen.
I sydenden af Gravebane 10-11 står spunsvæggen SP31, som er blevet beskadiget, og
som står skudt op i den ene side. Spunsvæggen bør rammes på ny til en topkote i ca.
5,20 m DVR90.
Der er mulighed for at hæve vandspejlet i begge dele af Gravebane 10-11 med hver 0,10
m ved at hæve stemmebrædderne i spunsvæggene SP13 og SP7Ø tilsvarende, såfremt
topcoveret skæres af hen over udsparringen. Hvis der fortsat ønskes færdselsmulighed
på tværs af spunsvæggene, kan der i stedet påboltes et 0,22 m bredt gangbræt i egetræ
eller rustfrit stål hen over udsparringen. Der forventes at blive behov for at forlænge
spunsvæg SP6 med 9 meter mod syd, hvilket kan udføres ved nedramning af 3 stk. 15 x
3.000 x 1.250 mm plastplader af sorte HDPE 500, som nedrammes i en opskåret slidse
igennem vegetation og tørv ned til samme niveau som overkanten af spunsvæggen nord
for. Spunsvæggen og de tre plastplader samles lodret med passende H-profiler af rustfrit
stål eller aluminium.
Nedstrøms afløbet over spunsvæg SP7Ø er opført en ekstra spunsvæg SP7V, hvor der er
en utæthed på sydsiden, som bør tætnes med fx to ekstra CMI DL9900 plastspunsplader
af mindst 3,0 m længde, som presses ned i låsene til væggens topkote, og som ikke
behøver at nå fast bund.
Gravebane 9
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Den sydlige del af den vestlige Gravebane 9 er stemmet op af de to spunsvægge SP17S
og SP17N, som står med 18 meters mellemrum og til sammen hæver vandspejlet med
ca. 1,0 m op til kote ca. 4,67 m DVR90, hvilket svarer til det oprindeligt projekterede
vandspejl i kote 4,7 m DNN. Vandstanden giver den sydlige del af gravebanen karakter af
en sø. I forhold til moseområdet øst for gravebanen er det ønskeligt med et højere
vandspejl, men det vurderes ikke at være forsvarligt af hensyn til risikoen for udsivning
mod vest.
Videre mod nord er Gravebane 9 kraftig tilgroet, men der blev kun målt et
vandspejlsfald på 0,14 m over de 3.400 m mod nord til spunsvæg SP0, der nu er
suppleret af den nye spunsvæg SP106 i Skelgrøften. Vandstanden i hele den nordlige del
af Gravebane 9 blev ved projekteringen fastlagt konservativt til kote 3,7 m for at undgå,
at der skulle ske gennemsivning af den smalle tørvevæg mod de nuværende og tidligere
marker mod vest eller overløb gennem grøfterne i Delområde 29, Portland Skov, men
vandspejlet blev kun målt i kote 3,48 m DVR90. Det er ønskeligt at få hævet vandspejlet
yderligere i Gravebane 9 til gavn for moseterrænet mellem gravebanerne 9 og 10-11. I
2011 blev der gravet en ekstra grøft langs det vestlige skel af Aage V. Jensen Naturfonds
ejendom som sikkerhed for udsivning fra Portlandmosen til de pumpeafvandede arealer
på Mosegårdens jorder vest for mosen. Med denne ekstra sikkerhed og under grundigt
tilsyn for eventuelle gennemsivninger/overløb bør det forsøges at hæve vandspejlet i
Gravebane 9 med først 0,10 m ved at isætte en ekstra spunsplade i stemmet i spunsvæg
SP0 med overkant i kote 3,57 m DVR90 svarende til 0,22 m under topcoveret, som
fjernes hen over udsparringen. Såfremt forsøget lykkes, bør overløbet hæves med
yderligere 0,10 m.
Sydvestlige del af Portlandmosen
Det sydvestlige hjørne af Portlandmosen er gennemskåret af 53 smalle øst-vest-gående
gravebaner med varierende dybde. For at undgå udsivning til de pumpeafvandede
arealer mod vest er der sat 15 stk. 12 mm HDPE plastskodder i de dybeste af disse
grøfter samt en spunsvæg SP100 i den sydligste gennemgående gravebane umiddelbart
nord for Hjorteporten. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er en meget svag
strømning i retning mod vest i 6 af disse smalle tværgrøfter og yderligere i 3 grøfter
længere mod nord. I 5 af disse grøfter er der allerede etableret træ-eller plastskodder,
som tilsyneladende ikke er helt tætte. De 4 sydligste af disse grøfter indgår i den nye
boardwalk til Kællingbjerg, hvor den lille strømning sandsynligvis er afløb fra det lille
lokale delopland, som naturligt løber mod vest. Disse grøfter ligger med bund ca. 0,5 m
højere end vandspejlet i Gravebane 9 i sadelpunkter ca. 150-200 m øst for boardwalken,
hvor det svagt strømmende vand ved boardwalken ligger i ca. samme vandspejlskote
som i Gravebane 9, hvorfor der ikke kan være tale om udsivning fra gravebanen. Det
anbefales, at de nordligste 5 af de omtalte grøfter sikres mod udsivning med
nedramning af en ekstra 4,0 m lang 15 mm HDPE plade i hver og ned til overkant i kote
5,0 m DVR90. Disse grøfter er en del af tværgrøfterne nr. 18, 19, 21, 22 og 24.
Sydlig del af Portlandmosen
I den sydlige del af Portlandmosen nåede vandstanden i vejgrøften langs Vildmosevej op
i kote 4,96 m DVR90. Vejgrøften danner vandskel, således at afstrømningen i den
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vestligste cirka en fjerdedel af vejgrøften siver mod vest til et 315 mm rør, hvor
vandspejlet var i kote 4,33 m DVR90 med afløb videre til Kællingbjergårds pumpestation
på marken vest for mosen, mens vandet i den resterende del af grøften siver mod øst til
et vandspejl i kote 4,72 m DVR90 ud for vejkrydset Vildmosevej/Ny Høstemarkvej.
Ejeren af Kællingbjerggård har udtrykt bekymring for, om han modtager mere vand
gennem vejgrøften end tidligere. Denne bekymring kan afhjælpes ved at sætte et skod
på tværs af vejgrøften ca. 350 m fra vejgrøftens vestlige ende. Et sådant tiltag i en
vejgrøft hører under vejloven og skal aftales med vejmyndigheden. Vandstanden i
vejgrøften er tæt ved optimal for den sydligste del af Portlandmosen, men er omvendt
tæt ved at være skadelig for vejens bæreevne og med risiko for frostskader, idet
vejmidten på strækningen ligger mellem kote 5,3 og 5,8 m. Der vil kunne skabes et
overløb fra vejgrøften til Gravebane 9 ved at gennemgrave en kort balke langs
vejgrøftens nordside og sætte et HDPE skod i gennemgravningen med top i fx kote 5,00
m og med en 0,05 m dyb central udskæring.
I det sydøstlige hjørne af Portlandmosen er der tre plastspunsvægge SP34, SP35 og
SP36, som lukker grøfter mellem gravebanerne 12 og 13 og vejgrøften langs
Vildmosevej. Vandspejlet i dette indelukkede område var kun 0,05 m højere end i
Gravebane 12 og dermed mindst 0,1 m lavere end det ønskelige.
Det skal undersøges nærmere, om det er muligt at hæve vandspejlet yderligere med
flere tiltag i og omkring den sydøstlige del af Portlandmosen i området syd for Tværgrøft
22 og øst for Gravebane 9.
Krydsfinerskodderne
De i alt ca. 180 krydsfinerskodder, som blev sat i 2009 har vist deres værd og er nu
meget svære at finde i grøfterne, der i de fleste tilfælde er groet helt til i Sphagnum og
højmoseplanter som tue-kæruld. Det var fra starten forventet, at krydsfinerskodderne
har en begrænset levetid, og de forventes gradvist at gå i opløsning over de kommende
10-20 år, hvorved skodderne vil indgå i tørven. Enkelte skodder har ikke virket efter
hensigten ud mod Gravebane 13, hvor der er op til 1,5 m højdeforskel, og hvor tørven
derfor kan være fyldt med optørringssprækker. Det anbefales, at der sættes nye
krydsfinerskodder i tværgrøfterne nr. 22 og 23 tæt ved udløbet i Gravebane 13 og
dybere ned end det nuværende skod det ene sted.
Gravebane 13
Gravebane 13 er stemmet op af et styrt i en brønd placeret lige syd for stien med
membranen ved nordenden af Portlandmosen. Vandspejlet i gravebanen ligger mellem
kote 4,7 og 4,8 m DVR90 og dermed væsentligt højere end det oprindeligt planlagte
vandspejl i kote 4,3 m. Når der ikke er noget entydigt vandspejlsfald på den 5,4 km lange
strækning langs Ny Høstemarkvej trods en synlig tilstrømning af vand fra vejgrøften
langs Vildmosevej, kan det muligvis skyldes en vis udsivning fra Gravebane 13 mod øst til
Mou Fenner og måske især til det sydlige afløb fra Mou Fenner, hvor der er en
vandspejlsforskel på op til 1,8 m over ca. 25 m ved den sydlige ende af Ny Høstemarkvej.
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Det høje vandspejl i Gravebane 13 er muligt pga. forhold i Mou Fenner øst for Ny
Høstemarkvej, og det vurderes at være det højest mulige af hensyn til vejens stabilitet.
Langs den sydøstlige del af Portlandmosen er der alligevel en højdeforskel fra
vandspejlet og op til højmoseplanet på ca. 1,5 m, som vi desværre ikke har mulighed for
at afhjælpe. På de sydligste 850 m af Gravebane 13, hvor gravebanen består af to
parallelle grøfter, er det forsøgt at afsnøre den vestligste af grøfterne med to
spunsvægge SP24 og SP38, som kun har medført et ca. 0,1 m højere vandspejl end i den
østlige grøft, hvilket sandsynligvis skyldes utætheder i den mellemliggende tørv.

Behov for pleje og nye tiltag
• Vandspejlene i gravebanerne bør tilses 1-2 gange årligt og specielt sammendrevne
grene og grøde mv. fjernes fra overløbene i spunsvæggene i Gravebane 9 nr. SP17S,
SP17N og SP0; i/fra Gravebane 10-12 nr. SP13 og SP7Ø; i/fra Gravebane 12 nr. SP16,
SP14, SP52 og SP1 samt fra rørledningen under indgangen til Brandvejen og
stemmeværket i nordenden af Gravebane 13.
• Der bør sættes et 15 x 3.000 x 1.250 sort HDPE 500 skod imellem spunsvæg SP12 og
boardwalken med overkant svarende til gangbræddernes underside i ca. kote 5,27 m
DVR90 og med en tilslutning til spunsvæggen med et H-profil i rustfrit stål eller
aluminium, hvorefter skoddets sider afdækkes med tørv til overkanten.
• Der bør sættes et 3-4 m bredt og 1,25 m dybt sort HDPE skod i Tværgrøft 12 øst for
spunsvæg SP5 på tværs af grøften med overkant i kote 5,21 m, hvor terrænet på
siderne når højere op.
• Skoddet i spunsvæg SP14 bør hæves med 0,15 m til kote 5,19 m DVR90.
• Spunsvæg SP31 i sydenden af Gravebane 10-11 skal rammes på ny til overkant i kote
5,20 m DVR90.
• Vandspejlet i Gravebane 10-11 bør hæves med 0,10 m i begge halvdele med et
tilsvarende højt skod i stemmeværkerne i de to spunsvægge SP7Ø og SP13, idet
topcoveret fjernes hen over stemmeværkerne og erstattes af en 200-230 mm bred
planke eller stålplade, som påboltes topcoveret i hver side.
• For at undgå overløb over terræn fra den nordlige del af Gravebane 10-11 skal den
nuværende spunsvæg SP6 forlænges med 9 meter mod syd med f.eks. 3 stk. 15 x
3.000 x 1.250 mm sorte HDPE 500 plastplader, som sættes lodret til samme topkote
som spunsvæggen og samlet med passende lodrette H-profiler af aluminium eller
rustfrit stål.
• Utætheden på sydsiden af plastspunsvægges SP7V søges tætnet med to ekstra CMI
DL9900 plastspunsplader af mindst 3,0 m længde som nedrammes lodret i låsene til
overkant i niveau med den nuværende spunsvæg.
• Vandspejlet i den nordlige og centrale del af Gravebane 9 bør hæves 0,20 m til ca.
kote 3,68 m DVR90 med skodder i stemmeværket i den nordlige spunsvæg SP0.
• Der opsættes ekstra 15 x 4.000 x 1250 m sorte HDPE 500 plastskodder i
tværgrøfterne nr. 18, 19, 21, 22 og 24 i den sydvestlige del af Portlandmosen for at
standse udsivningen mod vest.
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• Der bør sættes et 15 x 3.000 x 1250 m sort HDPE 500 plastskod i vejgrøften langs
Vildmosevej ca. 350 m fra vejgrøftens vestlige ende med overkant i kote 5,1 m DVR90
for at markere vandskellet mellem øst og vest samt sikre mod unødigt afløb mod
vest.
• En 4-5 m lang balke på nordsiden af vejgrøften langs Vildmosevej bør gennemgraves,
og der bør sættes et 15 x 3.000 x 1250 m sort HDPE 500 plastskod i
gennemgravningen med overkant i kote 5,00 m DVR90 og med en 1,0 m bred og 0,05
m dyb udskærring som overløb fra vejgrøften mod nord til Gravebane 9.
• Der sættes nye 22 x 3.000.1.500 mm krydsfinerskodder i tværgrøfterne nr. 22 og 23
til ca. 0,1 m under omgivende terræn kort før udløbet i Gravebane 13.

NATURGENOPRETNINGSZONEN 2.1
5. Høstemark Fenner nord
6. Høstemark Fenner syd
Det 217 ha store fredede område blev erhvervet af Pindstrup Mosebrug i 1961 af staten
og med forkøbsret for staten. Høstemark Fenner har frem til 2004 været anvendt til
tørveindvinding. På de østligste 43 ha af Delområde 5 Høstemark Fenner nord ophørte
tørveindvindingen dog allerede omkring 1995.
Området er afvandet af tre grøfter mod vest, dels af den nordlige skelgrøft mod
Høstemark, dels af vejgrøften rundt langs med Hegnsvej og dels af en central grøft.
Området var fra 1977 til 2008 afvandet til Pumpestation Nord i den nordlige spids af
Delområde 7 Mou Fenner Sø, hvis vandspejl i dag er bestemmende for
vandstandsforholdene i den vestligste del af Høstemark Fenner.
I 2004 lod Pindstrup Mosebrug skelgrøften mod Høstemark tilkaste med lokalt opgravet
tørv i ca. 9 punkter. I 2012 blev der etableret en 1200 m lang bentonitmembran langs
kanten af Hegnsvej fra Høstemark Mose og til Møllesøvej for at forhindre udsivning til de
kraftigt afvandede landbrugsarealer mod øst. Samtidig blev der etableret to
plastspunsvægge SP103 og SP104 hhv. i vejgrøften og i den centrale grøft. Der blev
yderligere foretaget to punktvise tilfyldninger i den centrale grøft og to i en kort nordlig
afvandingsgrøft. Og 3 røroverkørsler i grøften langs Hegnsvej blev erstattet af højere
liggende 300 mm rør. Formålet var at skabe et gradvist stigende vandspejlsforløb mod
øst til de koter i 4,8 m og 5,0 m længst mod øst, som oprindeligt var planlagt i
masterplanen ”Naturgenopretning af Mellemområdet i Lille Vildmose”, COWI udarbejdet
i januar 2007 for Aage V. Jensen Naturfond. Opmålingen fra 2018 viser, at dette er
lykkedes, og at vandspejlet i de østligste tørvegrave er nået op i kote 5,33 m DVR90.
De punktvise tilfyldninger i Skelgrøften mod Høstemark og i den centrale grøft kan ikke
længere erkendes, måske som følge af erosion, men mere sandsynligt fordi at grøfterne
har oversvømmet opfyldningerne. Vandspejlet i Hegnsvejgrøften ligger på flere
strækninger 0,2-0,3 m lavere end vandspejlet i tørvegravene nord for grøften, hvilket
skyldes tilstopninger af de tidligere rørudløb fra gravene. Det vurderes dog ikke, at
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vandspejlet i gravene kan hæves nævneværdigt, da vandet i stedet vil sive over terræn
mod vest. Tilsvarende er der stadig en op til 2,0 m stor højdeforskel mellem
højmoseplanet i Høstemark Mose og vandspejlet i skelgrøften, som har en meget uheldig
afvandende påvirkning af mosen, men det nuværende terræn giver ikke mulighed for
yderligere vandspejlshævninger i grøften. Der er som et forsøg på en kompensation sat
en HDPE membran langs de østligste 400 m af den sydlige kant af højmosen.
Området lige syd for Høstemark Mose, kaldet ”Trekanten” er stadigt for tørt. Aalborg
Kommune vil derfor at hæve vandstanden yderligere i vejgrøften langs Hegnsvej på
strækningen øst for midten af Møllesø Fenner. Det er her konstateret, at røroverkørslen
nordvest for Gåseporten ligger uden fald og for lavt. Vandspejlet nord for i midtergrøften
i Høstemark Fenner hæves tilsvarende ved punktvise tilfyldninger. Formålet er at hæve
vandspejlet i området med yderligere ca. 0,20 m.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der foretages normalt ikke vedligeholdelse af grøfter og afløb mv. i området bortset
fra de 3 røroverkørsler i grøften langs Hegnsvej og gennemløbet i spunsvæg 103, som
efter behov vedligeholdes for evt. tilstopninger.
• Der er en skade på topcoveret af spunsvæggen SP103, som skal repareres.
• Der sættes en ekstra plastspuns i vejgrøften langs Hegnsvej ca. 200 m vest for
Gåseporten af samme type som den nuværende spunsvæg 580 m længere
nedstrøms og med bund af overløbet i kote 5,00 m DVR90 og med topkote i 5,20 m.
Samtidig hæves indløbet til røret i overkørslen ved Gåseporten med 0,35 m til kote
5,10 m DVR90. Endelig tilfyldes midtergrøften nord for de to spunsvægge og nord for
Gåseporten op til terræn med fyld afgravet på nordsiden.

7. Mou Fenner Sø og Mou Fenner nord
Området var blevet grøftet i 1937-39, men nåede ikke at blive merglet og kultiveret
inden krigsudbruddet. Pindstrup Mosebrug forpagtede i 1951 Mou Fennerne af staten i
en 60-årig periode. Der blev påbegyndt tørvegravning i området omkring 1954, og den 1.
januar 1987 afleverede Pindstrup de 3 nordligste Mou Fenner med et areal på 24 ha
efter endt tørveindvinding. Dette område har siden været forsøgt kultiveret og drevet
med først korn og siden græs.
Tørveindvindingen på det 73 ha store areal syd for og ned til Hegnsvej fortsatte til 2004.
Området blev efter aftale i 2009 med den nye ejer, Lille Vildmose Naturfond efterladt
med 18-19 nord-sydgående tørvegrave delt på tværs i 2 dele af balker til tørvetransport,
hvori der var gravet en grøft med afløb mod øst til afløbsgrøften fra Høstemark Fenner.
Området var i årene 1977 til 2008 afvandet til Pumpestation Nord, som var placeret i det
nordvestlige hjørne af området med afløb gennem en branddam og videre til
kommunevandløb nr. 837-13.4.1, Tilløb Til Østre Mosegrøft. I foråret 2008 opførte Aage
V. Jensen Naturfond en 440 m lang vejdæmning på tværs af nordenden af Moufennerne. Denne vejdæmning er opført med overkant i kote 4,50 m DNN (4,47 m DVR90)
og med en indbygget bentonit membran på sydsiden. I 2009 blev pumpestationen
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fjernet, og pumpe-brønden blev ombygget til et stemmeværk med mulighed for at
stemme vandet i Mou Fennerne op til et niveau mellem ca. kote 3,6 m og ca. 4,2 m. Ved
et uheld var afløbet fra oplandet blevet tilstoppet i vinteren 2008-2009, hvorefter
vandstanden i foråret 2009 nåede op over den nye dæmning og gennembrød denne.
Fejlen blev rettet, og skaden repareret. Efterfølgende blev der fra flere sider udtrykt stor
tilfredshed med den høje vandstand. Ejeren, Lille Vildmose Naturfond, har derfor siden
drevet opstemningen med det maksimale vandspejl, som den 2. maj 2018 var i kote 4,27
m DVR90.
Mou Fenner Sø har en vandflade på 21 ha med en middelvanddybde på 0,6 m.
I 2012 blev 2 røroverkørsler under Sandvejen og en i afløbsgrøften fra Hegnsvej under
den midterste tværgående tørvebalke erstattet af højere liggende 400 mm rør. Samtidig
blev de nord-syd gående tørvebalke gennemgravet for at begrænse adgangen for ræve
til fuglereder på balkene.
Det vurderes, at det nuværende vandspejlsniveau er optimalt for områdets funktion som
en meget vigtig fuglelokalitet og lidt for højt i forhold til de bedste muligheder for
genskabelse af højmose.
Vandspejlet i vejgrøften langs Ny Høstemarkvej lå imellem kote 4,31 og 4,40 m DVR90,
hvilket er ca. 0,1 m over vandspejlet i Mou Fenner Sø og ca. 0,4 m under vandspejlet i
Gravebane 13. Vejgrøften har tilsyneladende 5 steder afløb mod øst igennem
tørvebalken under den tidligere smalsporsjernbane. Da tørvelaget under vejen antageligt
ligger lavere end vandspejlet i Gravebane 13, sker der muligvis en gennemsivning af vand
fra vest til øst under vejen. Det bør overvejes at hæve vandspejlet i vejgrøften med 0,2 0,3 m ved at tilfylde eller nedramme stem i de 5 afløbspunkter.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der foretages normalt ikke vedligeholdelse af grøfter og afløb mv. i området bortset
fra de 3 nye røroverkørsler under og vest for Sandvejen samt indløbet til den
ombyggede pumpebrønd og de to nedstrøms røroverkørsler, som efter behov
vedligeholdes for evt. tilstopninger.
• Muligheden for at hæve vandspejlet i vejgrøften bør undersøges nærmere.

8. Mou Fenner syd
Mou Fenner syd var blevet grøftet i 1937-39, men nåede ikke at blive merglet, drænet og
kultiveret inden krigen. Det 170 ha store område lå derfor fortsat som højmose, da
Pindstrup Mosebrug forpagtede det i 1951 af staten i en 60-årig periode. Der blev udført
tørvegravning i området fra ca. 1957 og frem til 2004. Området blev efter aftale med den
nye ejer, Lille Vildmose Naturfond efterladt med 22 nord-sydgående tørvegrave delt på
tværs i 6 dele af 5 balker til tørvetransport, hvor der i hver var gravet en grøft med afløb
mod øst til Midtergrøften. Ved efterbehandlingen i 2010 blev disse tværgrøfters afløb til
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Midtergrøften kastet til op til mindst kote 4,0 m DVR90, hvorved hele området blev sat
under vand.
Området var i årene 1977 til 2010 afvandet til Pumpestation Syd, som var placeret i det
sydvestlige hjørne af området med afløb til en privat grøft, som løber mod syd igennem
Lillesø Fenner ca. 15 m øst for Ny Høstemarkvej. Pumpestationen blev fjernet i 2012 og
erstattet af plastspunsvæggen SP101, som har en overløbskarm med skodder med
overkant i kote 3,85 m DVR90. Dette overløb regulerer også vandstanden i de to
opstrøms delområder 9 Grønvejsfenner og 10 Mou Fenner øst. Det opstrøms vandspejl
ligger i ca. 3,90 m DVR90 og er fastlagt af hensyn til den ønskede vandstand i disse to
delområder.
Området fremstår i dag som en mosaik af lave tørvebalke og ca. 120 vandfyldte
tørvegrave, efter at de laveste balker er blevet oversvømmet. Der er en tynd og åben
tagrørsbevoksning, hvori sphagnum-mosser breder sig ind over området, som dermed er
i en positiv udvikling mod hængesæk og senere højmose. Vandspejlet blev i flere af
tørvegravene målt den 3. maj 2018 til at ligge inden for få centimeter omkring kote 4,26
m DVR90, hvilket vurderes at være optimalt for områdets udvikling.
Langs Ny Høstemarkvej løber en vejgrøft med et væsentligt højere vandspejl mellem
kote 4,71 og 4,79 m DVR90, som er næsten lig med vandspejlet i Gravebane 13. Dette
skyldes, at der under Ny Høstemarkvej ligger en sandpude fra ca. kote 4,3 m, som
vandspejlet tydeligvis når op i og gennemsiver samtidig med, at der øst for vejgrøften
ligger en ubrudt tørvebalke, hvor der tidligere lå en smalsporsjernbane. Denne
tørvebalke er tydeligvis intakt og forhindrer yderligere gennemsivning mod øst. Sejlflod
Kommune har tidligere oplyst, at kommunen havde etableret 3 ca. 160 mm PVCrørledninger under vejen fra vejgrøften til Gravebane 13. Den ene af disse rørledninger
er fundet, men blev i 2008 afbrudt ved etableringen af parkeringspladsen ud for
Brandvejen i Portlandmosen. De to andre rørledningers placering er ikke kendt, men
deres funktion er nu erstattet af det gennemsivende vand.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der foretages normalt ikke vedligeholdelse af grøfter og afløb mv. i området bortset
gennemløbet i spunsvæg SP101 og en opstrøms røroverkørsel, som efter behov
vedligeholdes for evt. tilstopninger.

9. Grønvejsfenner
Det 97 ha store område blev i årene 1937-39 grøftet, merglet, drænet og kultiveret samt
udlagt med græs. Grønvejsfenner er siden mindst én gang blevet omdrænet. Området
blev tidligt delt af ekstra øst-vest gående tværgrøfter per 100 meter således, at der
opstod 16 græsfenner. Hver anden af grøfterne mellem de sydligste 8 græsfenner er dog
siden blevet sløjfet, således at der nu er 4 stk. 200 meter brede græsfenner længst mod
syd. Dræn er lagt med afløb til tværgrøfterne, som alle har afløb mod vest til
Midtergrøften og videre mod syd ned mellem Mou Fenner syd og øst. Området ligger i
dag som kreaturafgræssede fenner med terræn mellem kote 4,1 og 4,8 m DVR90.
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Grønvejsfenner var i årene 1977 til 2010 afvandet til Pumpestation Syd, som var placeret
for enden af Midtergrøften i det sydvestlige hjørne af Mou Fenner syd. I 2012 blev
pumpestationen erstattet af plastspunsvæggen SP101, som har en overløbskarm med
skodder med overkant i kote 3,85 m DVR90. I Midtergrøften ved det sydvestlige hjørne
af Grønvejsfenner blev der yderligere opført plastspunsvæggen SP102. Denne spunsvæg
har en 1,1 m bred stemmefals med overløbskant i kote 3,80 m DVR90. Vandspejlet
opstrøms SP102 er derfor i dag reguleret af stemmet i den sydvestlige SP101 og ligger
normalt mellem kote 3,90 og 4,00 m DVR90. Der bør isættes et 100 mm stemmeskod i
stemmeværket op til kote 3,90 m for bedre at sikre det opstrøms vandspejl.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der foretages normalt ikke vedligeholdelse af grøfter og afløb mv. i området.
• Der bør isættes et 100 mm skod i stemmeværket i plastspunsvæg SP102 op til kote
3,90 m DVR90.

10. Mou Fenner øst
Området blev i årene 1937-39 grøftet, merglet, drænet og kultiveret samt udlagt med
græs. I 1972 forpagtede Pindstrup Mosebrug arealet af staten frem til 1. april 2011, hvor
der blev indvundet tørv på 54 ha frem til efteråret 2010, mens 26 ha var blevet afleveret
tidligere efter endt tørveindvinding og blev anvendt til afgræsning. I 2011 blev området
efterbehandlet med fjernelse af tørvedepoter og udplanering af overjordsdepoter i
grøfter mv. Området har siden ligget som et fugtigt-vådt græsareal, der anvendes til
afgræsning.
Mou Fenner øst var i årene 1977 til 2010 afvandet af grøfter mod vest til Midtergrøften
og videre til Pumpestation Syd, som var placeret for enden af Midtergrøften i det
sydvestlige hjørne af Mou Fenner syd. Ved efterbehandlingen i 2011 blev grøfterne
tilfyldt, og i 2012 blev pumpestationen erstattet af plastspunsvæggen SP101, som har en
overløbskarm med skodder med overkant i kote 3,85 m DVR90 og et opstrøms vandspejl
omkring kote 3,90 m DVR90. Området ligger med terræn omkring kote 4,0 m og op til
kote 4,5 m DVR90.
Behov for pleje og nye tiltag
• Ingen hydrologiske tiltag nødvendig.

11. Lillesø Fenner
Lillesø Fenner blev grøftet, merglet, drænet og kultiveret samt udlagt med græs i årene
1937-39, og område er siden blevet omdrænet mindst en gang. Det 86 ha store område
har siden kultiveringen været anvendt til afgræsning. I 2013 blev der i to delområder på
tilsammen 9 ha udgravet 22 tørvebassiner til forsøg med udplantning af sphagnum.
I den vestlige del af Lillesø Fenner løber en dyb grøft med afløbet fra Mou Fenner syd ca.
15 meter fra Ny Høstemarkvej ned til fangefolden ved Vildmosevej og videre mod øst
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langs nordsiden af Vildmosevej, hvor grøften tidligere havde afløb til en grøft langs den
tidligere grusvej i Birkesø. Afløbet fra Mou Fenner syd skulle ifølge masterplanen for
Mellemområdet fra 2007 have været ledt ind i Birkesø, men for at undgå at vandspejlet i
Birkesø medførte en for stor vandspejlsstigning i Mou Fennerne, blev afløbsgrøften i
stedet ført i et nyt forløb øst om Birkesø til udløb i Hovedkanalen. Dette har medført, at
der ikke er kommet den oprindelige planlagte vandstandshævning i Lillesø Fenner og
opstrøms til spunsvæg SP101 ved afløbet fra Mou Fenner syd, hvor der fortsat er et 0,7
m højt styrt. Den fortsatte afvanding medfører sætninger i de omgivende tørvelag og
har også medført, at forsøgene med tørvebassinerne er blevet mere tørre end forventet.
Det dybe vandspejl i afløbsgrøften kan måske også have en negativ indvirkning på
vandspejlet i den østlige vejgrøft langs Ny Høstemarkvej og i Gravebane 13 i
Portlandmosen.
Vandspejlet i afløbsgrøften fra Mou Fenner skal hæves med en ny plastspunsvæg, som
projekteret i det igangværende LIFE-projekt og placeret vest for parkeringspladsen ved
Lillesøen. Ifølge projektet vil det få en topkote i 4,10 m DVR90 og en udsparring til et
stemmeværk med bund i kote 3,50 m DVR90. Stemmeværket vil kunne hæve vandspejlet
opstrøms i afløbsgrøften med ca. 0,7 m til ca. 3,70 m DVR90.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der foretages normalt ikke vedligeholdelse af grøfter og afløb mv. i området bortset
fra rørgennemløbene i afløbsgrøften fra Mou Fenner, som efter behov vedligeholdes
for evt. tilstopninger.
• Den projekterede plastspunsvæg i afløbsgrøften fra Mou Fenner syd skal etableres
som projekteret på sydsiden af Lillesø, og skal hæve vandspejlet til ca. kote 3,7 m
DVR90.

12. Lillesø
Lillesø blev afvandet i 1765 til Birkesø og dermed til Hovedkanalen, men søbunden blev
aldrig egnet til anden dyrkning end høslæt pga. af kildevæld. I 1927 lod Lindenborg Gods
søen genskabe ved etablering af et stem i afløbet. Den nu 7 ha store sø har et vandspejl
omkring kote 4,08 m DVR90, hvilket er omkring 3 meter lavere end det oprindelige, men
højere end vandspejlet i de omgivne grøfter som følge af kildevæld fra dybtliggende
grundvand under artesisk tryk. Omkring søen ligger et areal på ca. 12 ha hen i rørskov og
sumpskov. Dette område var sandsynligvis en del af den oprindelige sø. Lillesø er siden
1954 svundet ind fra dengang 11,5 ha til nu 7,3 ha og sandsynligvis som følge af
tilgroning, idet vi dog ikke ved, om vandspejlet har ændret sig væsentligt. Der har
tidligere været et stemmeværk i sydenden af Lillesø med afløb til grøften syd for søen
nordvest for den nuværende parkeringsplads. Det vides ikke, om dette bygværk stadig
findes, og om det fungerer.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der vurderes ikke at være yderligere behov for pleje eller anden indsats omkring
Lillesø.
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13. Tofte Fenner vest
28. Tofte Fenner øst
Det 42 ha store område blev i 1937-39 grøftet, merglet, drænet og kultiveret. I første
omgang blev området udlagt i græs, men efterhånden også med sædskifteafgrøder. Fra
omkring 1990 blev området gradvist inddraget til tørveindvinding. I 1999 bortforpagtede
Strukturdirektoratet sin indvindingsret på et 30 ha stort areal i den østlige og nordlige
del til Pindstrup Mosebrug i årene frem til aflevering af de vestlige arealer i 2004 og de
østlige arealer i 2008. Ved efterbehandlingen i efteråret 2008 blev overjordsdepoterne
anvendt dels til at tilfylde Lindeborgs Skelgrøft langs nordsiden af Tofte Mose syd for
Tofte Fenner og syd om Birkesø, og dels til at etablere 16 tørvebassiner i de
tørveafgravede områder med et gradvist fald mod nord og med små rørafløb igennem de
tværgående dæmninger. Mod nord og øst er der etableret to overløbsbrønde med afløb
til kommunevandløbene 837-22.2, Møllesøens S. Landgrøft og 837-22.2.1, Afløbsgrøften.
Langs sydsiden af delområderne og ind i Tofte Mose er der i 2015 opført en dæmning af
mineraljord med en indbygget bentonitmembran, som er projekteret til at ligge med
krone mellem kote 6,00 og 6,95 m DVR90 og med tværdæmninger ind til højmoseplanet
mod syd.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der vurderes ikke at være behov for pleje eller anden indsats i Tofte Fenner.

14. Eng nord for Birkesø
Dette 11 ha store areal omfatter et tidligere landbrugsareal, som ligger på afvandet
højmose.
Igennem området er der i 2015 gravet en 545 m lang grøft med det nye afløb fra Mou
Fenner syd, fra udløbet af et 60 cm rør under Vildmosevej og til udløb i Hovedkanalen.
Denne grøft er anlagt med bundkote 2,30 m DVR90 ved Vildmosevej, bundbredde 0,6 m,
skråningsanlæg 1:1,5 og 1,0 ‰ fald på de første 350 m og dernæst 7 ‰ fald på de
følgende 195 m frem til et 60 cm rør under Birkesøvej med bund i kote 0,80 m. Igennem
området ligger også det 300 m lange afløbsstryg fra Birkesø og til udløb i Hovedkanalen,
som starter i kote 3,75 m DVR90 ved rørudløbet i diget og ligger med en bundbredde på
1,0 m, skråningsanlæg 1:3 og med min. 7 ‰ fald. Endelig er der anlagt en dæmning med
en cykelsti mellem Vildmosevej og Birkesøvej samt dæmningen rundt om den østlige
side af Birkesø.
Behov for pleje og nye tiltag
• De to vandløb skal vedligeholdes for at sikre uændret vandføringsevne.

15. Birkesø
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Birkesø var indtil vinteren 1761-62 en ca. 130 ha stor sø, som blev afvandet ved
gravningen af Hovedkanalen, hvorefter området blev opdyrket. Det meste af Birkesøen
har været drænet og dyrket med omdriftsafgrøder, men området har i de senere år
primært været anvendt til afgræsning.
Birkesø blev genskabt i vinteren 2017-2018 ved en opstemning i Hovedkanalen og
opførelse af en 1.370 m lang dæmning mellem Tofte Mose i syd og Vildmosevej i nord.
Vandspejlet i den nye sø ligger ca. 3 meter under det oprindelige vandspejl. Den nye sø
er således projekteret til at få et middel vandspejl i kote 3,90 m DVR90 og en beregnet
maksimal vandspejlskote i 4,08 m DVR90, som over tid kun overskrides hvert andet år
(median maksimum). Søen får en vandflade på ca. 130 ha fraregnet de 3 fugleøer.
Vandspejlet var ved opmålingen kun i kote 3,60 m DVR90 pga. en vandstandssænkning
under reparationsarbejder.
Dæmningen rundt om Birkesø er opført med en 1,5 m bred krone i kote 4,65 m DVR90
og skråningsanlæg 1:3 mod øst samt 1:5 mod vest efterfulgt af en 5-10 m bred flad
skråning mellem kote 4,15 m og 3,90 m, som mod søen afsluttes med en skråning med
anlæg ca. 1:5. I dæmningen er indbygget en 3,0 m høj 1,5 mm HDPE membran med top i
kote 4,10 m DVR90.
Som afløb for søen er lagt et 80 cm rør med støbt vandret bund i kote 3,75 m DVR90 og
med afløb til afløbsstryget i Delområde 14 Eng nord for Birkesø. Der er endvidere
etableret et overløb i form af en 3,0 m bred plade med overkant i kote 3,95 m DVR90 og
afløb til Hovedkanalen via et bassin.
Fraregnet de 3 fugleøer vil den gendannede sø ved et vandspejl i kote 3,90 m DVR90 få
en vandmættet flade på 140 ha, hvoraf de 13 ha ligger i de tilgrænsende delområder nr.
16, 19 og 20. Søen vil ved denne vandspejlskote have en middeldybde på 0,7 m og en
maksimal vanddybde på ca. 1,6 m.
Som led i projektets gennemførelse er to strækninger af hhv. Vildmosevej og Langelinie
blevet hævet. Birkesøvej og tværvejen fra Vildmosevej er afgravet på strækningen
igennem søen, og der er sket en tilfyldning af Birkesøens Ringkanal rundt om søen op til
det laveste omgivende terræn og en delvis tilfyldning af Hovedkanalen. I søen er der
anlagt 3 store fugleøer med topflade i ca. kote 4,40 m DVR90. Søen har et areal sammen
med øerne og randzonen på 133 ha.
Behov for pleje og nye tiltag
• De to udløbsbygværker tilses jævnligt for evt. grene eller grøde, som fjernes.
Dæmningen, afløbsstryget og øerne tilses 1-2 gange årligt for skader.

16. Eng mellem Birkesø og Tofte Sø
Dette 8 ha store område var en del af den smalle højmose, som tidligere lå imellem Tofte
Sø og Birkesø. Området blev afvandet efter statens overtagelse i 1937 og var dyrket med
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omdriftsafgrøder frem til 2008, hvor arealet blev udlagt til kreaturafgræsning, og hvor
Lindenborgs Skelgrøft i kanten rundt langs Tofte Mose blev tilfyldt.
Som adgang til området er der i 2017 etableret en røroverkørsel af 1,5 m rør i
Hovedkanalen ud for den østlige ende af vejen Langelinie.
Området ligger omkring kote 4,00 m DVR90 og op til kote 4,30 m DVR90. Området vil
fremover blive vandmættet og periodisk oversvømmet af vandstanden i Birkesø. Ved et
vandspejl i Birkesø i kote 3,90 m DVR90 vil 2,5 ha være vanddækket eller vandmættet.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der forventes ikke behov for pleje eller nye tiltag i området.

17. Purker Fenner nordvest
Det 20 ha store område blev afvandet efter statens overtagelse i 1937 og var først
udlagt som græsfenner til afgræsning, men i løbet af 1980-erne og 1990-erne blev hele
området gradvist inddraget til tørveindvinding. Den sydlige del af området blev omkring
år 2000 udlagt til omdriftsafgrøder, som efterhånden blev til vedvarende græs.
Landvæsensnævnet fastlagde i 1975, at markvejen på østsiden af området skulle være
vandskel, og at området dermed skulle afvandes mod vest til Hovedgrøften i oplandet til
Haslevgård Å. I 2017 blev vandskellet flyttet til en dæmning efterladt fra en tidligere
smalsporsjernbane på vestsiden af området, hvor der blev nedgravet en 460 m lang og
2,5 m høj HDPE membran med overkant i minimum kote 4,6 m DVR90.
Som nyt afløb fra området blev der i stedet lagt en 30 m lang 400 mm rørledning under
den østlige markvej med indløb i kote 3,68 m DVR90 og udløb i kote 3,61 m i Delområde
19 Purker Fenner nordøst. Rørledningen er forsynet med en gennemløbsbrønd forsynet
med en højvandsklap, som vil kunne lukkes, såfremt der skulle opstå tilbageløb fra
Birkesø og dermed risiko for udsivning mod vest. Syd for indløbet til 400 mm røret er
lagt en 35 m lang 160 mm rørledning igennem en tørvebalke med indløb i kote 3,88 m
DVR90 som afløb fra den sydlige del af området.
Med etableringen af Birkesø vil områdets vandstand i al væsentlighed blive lig med søens
med et beregnet middelvandspejl i kote 3,90 m DVR90 og et vandspejl i kote 4,08 m
DVR90 som en median maksimumshændelse. Ved et vandspejl i Birkesø i kote 3,90 m
DVR90 vil 6 ha af området være vanddækket eller vandmættet.
Behov for pleje og nye tiltag
• De to rørindløb og brønden skal tilses årligt og evt. tilstopninger fjernes.
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18. Purker Fenner Nordvest uden for hegnet
I dette 2 ha store delområde er lagt en 125 m lang 160 mm rørledning som afløb for
grøften i skellet mellem Delområde 17 Purker Fenner Nordvest og området Purkerne syd
for. Rørledningen er lagt med indløb i kote 3,80 m DVR90 og med min. 4 ‰ fald i
forløbet af en tidligere grøft frem til udløbet i en grøft med afløb videre til Hovedgrøften.
Der er ikke foretaget yderligere tiltag på arealet, som fortsat kan anvendes til afgræsning
eller slæt.
Behov for pleje og nye tiltag
• Indløbet til rørledningen skal tilses og evt. tilstopning fjernes.

19. Purker Fenner nordøst
20. Purker Fenner syd
De to delområder på hhv. 80 ha og 75 ha blev afvandet, merglet, drænet og kultiveret i
1937-39, hvorefter området lå hen som græsfenner. Den vestligste fjerdedel var indtil
1975 afvandet mod vest til Hovedgrøften, men landvæsensnævnet godkendte dette år,
at vandskellet blev flyttet 340 m mod vest til markvejen på vestsiden af området, der
herefter var afvandet af de 6 gamle 200-meter grøfter mod øst til Birkesøens ringkanal.
Områderne er mod syd afgrænset af vejen Langelinie, der udgør vandskel mod de syd for
beliggende Smidie Fenner.
I 1982 blev der givet den første tilladelse til tørveindvinding i den vestlige del af
Delområde 19 Purker Fenner nordøst, og det fortsatte i det følgende år med indvinding i
den vestlige del af Delområde 20 Purker Fenner syd og gradvist i resten af Delområde 19
på nær de nordligste 160 m langs Vildmosevej og den vestligste fjerdedel omkring
Birkesø. Tørveindvindingen ophørte i efteråret 2010, og ved efterbehandlingen i 2013
blev de efterladte overjordsdepoter og tørverester udplaneret i dele af de tørvegravede
områder. I 2015-17 er der anlagt en ny adgangsvej på tværs af området fra Vildmosevej
mod syd til Langelinie med i alt 4 stk. 400 mm røroverkørsler i de krydsende grøfter
under vejen med bund imellem kote 3,47 m og 3,67 m DVR90.
Som forberedelse til etableringen af Birkesø blev skelgrøften mod Purkerne renset op
langs den vestlige kant af Delområde 20 Purker Fenner syd med afløb til en 21 meter
lang 200 mm rørledning ind i delområdet med indløb i kote 4,38 m DVR90 og 20 ‰ fald
til udløb i en 50 m lang grøft frem til den vestligste grøft i delområdet, som løber mod
nord, hvor der er etableret en 9 m lang 250 mm røroverkørsel med bund i kote 3,65 m
inden udløb i en gravebane med forbindelse til Birkesø.
Med etableringen af Birkesø vil vandstanden i de to delområder i al væsentlighed blive
lig med søens med et beregnet middelvandspejl i kote 3,90 m DVR90 og et vandspejl i
kote 4,08 m DVR90 som en median maksimumshændelse. Ved et vandspejl i Birkesø i
kote 3,90 m DVR90 vil 31 ha af Delområde 19 være vanddækket eller vandmættet. Og
tilsvarende vil 10 ha af Delområde 20 være vanddækket eller vandmættet.
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Behov for pleje og nye tiltag
• De 4 etablerede rørgennemløb under den nye adgangsvej mod syd og udløbet fra en
rørledning på vestsiden af vejen 160 m syd for Vildmosevej skal tilses årligt og evt.
tilstopninger fjernes. Det samme gælder for de to rørledninger på afløbet fra
skelgrøften langs Purkerne.

21. Smidie Fenner nord
Det 69 ha store område blev afvandet, merglet, drænet og kultiveret i 1937-39, hvorefter
området siden har ligget hen som græsfenner til afgræsning.
Der forventes gennemført et projekt i 2019, hvor en afløbsledning i områdets vestlige
skel ind mod et dyrket areal vil blive omlagt til en åben grøft. Denne rørledning blev
anlagt efter overenskomster for landvæsensnævnet af 6. oktober 1969 og 21. marts
1983. Den nye grøft anlægges med en bundbredde på 0,6 m, skråningsanlæg 1:1,5 fra en
eksisterende brønd med bund i kote 3,10 m DVR90 og 530 m mod syd til udløb i en
eksisterende grøft i kote 2,46 m DVR90. Samtidig vil de nordligste 20 meter af de 4
bestående skelgrøfter imellem græsfennerne blive kastet til op til terræn. I de samme 4
grøfter vil der nær den sydlige ende blive opført en plastspunsvæg med topkote i 4,70 m
og en udsparring til et stemmeværk med bundkote i 3,80 m DVR90. En tilsvarende
plastspunsvæg etableres i Lindenborgs Skelgrøft i det sydøstlige hjørne af delområdet.
Og i den sydlige skelgrøft etableres længst mod vest en plastspunsvæg med overkant i
kote 4,25 m og en udsparring med et stemmeværk med bundkote 3,35 m kort før
skelgrøftens sammenløb med afløbet fra den omlagte åbne grøft.
Behov for pleje og nye tiltag
• Den nye grøft og de 6 stemmeværker skal vedligeholdes til sikring af deres
dimensioner.

22. Smide Fenner syd
Dette område på 44 ha blev også afvandet, merglet, drænet og kultiveret i 1937-39,
hvorefter området blev udlagt som græsfenner til afgræsning eller slæt. I 1983 blev der
givet den første tilladelse til tørveindvinding, som startede i den nordlige del af området.
I 1994 kom den store sydlige trekant på matr. nr. 1 cl Vildmosegård med, og hele
området blev dermed inddraget i tørveindvinding, som fortsatte til og med 2003.
I 2019 forventes gennemført et projekt, som vil omfatte afbrydelse af 4 dræn- og
rørledninger samt etablering af 2 stemmeværker i afløbsgrøfterne mod syd og vest. Der
skal således etableres en plastspunsvæg i den nordligste af områdets vestgående grøfter
på sydsiden af Delområde 24 Smidie Fenner nordvest. Og der skal etableres en
plastspunsvæg i grøften ind mod Delområde 23 Smidie Fenner sydvest kort før grøftens
udløb i Lindenborgs Skelgrøft ind mod Tofte Mose. Disse to plastspunsvægge etableres
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med topkote 3,80 m DVR90 og hver med en udsparring med et stemmeværk med
bundkote 2,90 m.
Langs sydsiden af delområdet ind i Tofte Mose forventes der i 2019 opført en 1.060 m
lang dæmning af mineraljord med en indbygget bentonitmembran op til et niveau
mellem kote 5,0 m og 6,2 m DVR90 med tværdæmninger ind til højmoseplanet mod syd.
Samtidig tilkastes Lindenborgs Skelgrøft på strækningen.
Behov for pleje og nye tiltag
• De to nye stemmeværker skal vedligeholdes med fjernelse af grene og grøde.

23. Smidie Fenner sydvest (uden for vildthegnet)
Området med et areal på 5 ha blev afvandet og kultiveret i 1937-39 og efterfølgende
begunstiget af reguleringen af Haslevgård Å i 1954, som flyttede vandløbet 500 m ind til
kanten af arealet og i et væsentligt dybere forløb. Arealet har været dyrket i en årrække
og også været anvendt til tørveindvinding.
En rørledning fra den østlige fennegrøft og på tværs af arealet vil blive afbrudt nær
fennegrøften, således at vandstanden kan hæves i fennegrøften af det nye sydlige
stemmeværk i Delområde 22 Smidie Fenner syd.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der er ikke planlagt tiltag med behov for pleje på arealet.

24. Skov udenfor hegn vest for Smidie Fenner
Dette lille område på 2 ha blev afvandet og udlagt som græsfenne som de omgivende
arealer, men området er aldrig blevet hverken opdyrket eller tørveafgravet og har i en
periode været sprunget i skov. Der sker ikke andet med området end etableringen af de
to plastspunsvægge i fennegrøfterne mod nord og syd, som er omtalt under
delområderne nr. 21 og 22, og som vil medføre en højere vandstand i tørven mod øst og
dermed en vandspejlsgradient fra øst mod vest.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der forventes ikke noget behov for pleje ud over de to nye stemmeværker.

GRÆSNINGSZONEN 2.2
25. Møllesø Fenner nord
Dette område på 145 ha består af 5 næsten lige store dele, som blev afvandet, merglet
og kultiveret i årene 1937-39 til brug for afgræsning. Området lå stadig hen som
græsfenner i 1992. I 1993 forpagtede Pindstrup Mosebrug området af staten og
påbegyndte i 1996 tørveindvinding på arealerne. Indvindingen på de to sydvestlige dele
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ophørte i 2005, og området blev i 2008 efterbehandlet ved en udplanering med dozer,
som lukkede grøften mellem de to dele og skabte en central lavning, som nu delvist er
vandfyldt. Tørveindvindingen på de tre øvrige dele sluttede med vakuumhøstning og
ophørte i efteråret 2010. Området blev året efter afleveret efter en mindre
efterbehandling i form af udplanering af overskydende tørv og overjord i bl.a. de østvest-gående grøfter inde på arealet. Der er stadig betydelige mængder tørv i området og
dermed et potentiale for højmosegendannelse.
Området afvander til vejgrøften langs Hegnsvej og til grøften i skellet til Delområde 27,
som begge har udløb i en central grøft fra Hegnsvej og mod syd, hvor den i skellet til
Delområde 27 bliver til kommunevandløbet 837-22.3.4, Vestre Fennekanal, som starter
med en regulativmæssig bundkote i 2,90 m DVR90 og løber mod syd til Møllesøens
randkanaler.
Ifølge masterplanen for Mellemområdet fra 2007 var det planen, at der skulle etableres
et stem i afløbsgrøften lige nord for starten af kommunevandløbet Vestre Fennekanal,
som skulle sikre et vandspejl i og omkring de nordligste 4 dele af området i kote 3,7 m
eller derover, hvilket er ca. 0,7 m højere end det nuværende vandspejl i den meter dybe
grøft ved afløbet fra området. Til sammenligning er vandspejlet i vejgrøften langs
Hegnsvej omkring kote 4,5 m. Dette stem skulle således placeres nord for grøften i
skellet til Delområde 27 Møllesø Fenner øst således, at påvirkning af naboarealet blev
undgået. Det anbefales, at dette tiltag gennemføres for at sikre tørveforekomsten mod
gradvis ødelæggelse og skabe bedre forudsætninger for en udvikling mod genskabelse af
højmose.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der etableres en spunsvæg med et stem i grøften opstrøms Vestre Fennekanal, som
skal sikre et vandspejl i området i minimum kote 3,7 m DVR90.

26. Møllesø Fenner Syd
27. Møllesø Fenner Øst
De to områder på tilsammen 156 ha blev også afvandet, merglet, drænet og kultiveret i
årene 1937-39 til brug til afgræsning og efterhånden også til omdriftsafgrøder. I perioden ca.
1985-2004 er området blevet afgravet for tørv og herefter drænet på ny og igen inddraget i
landbrugsmæssig omdrift.
Området afvander til kommunevandløbet 837-22.3.4, Vestre Fennekanal, som løber fra nord
ned igennem området til de to kommunevandløb 837-22.3.2, Vestre Randkanal Nord og 83722.3.2.1, Vestre Randkanal Syd, som løber i områdets sydøstlige kant rundt om Møllesøen.
Der er ikke foretaget nogen form for naturgenopretning på disse arealer, og der har heller
ikke været planer herom.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der vurderes ikke at være behov for pleje eller anden indsats i området.
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SKOV ZONE 3.3
29. Portland Skov
Dette 58 ha store område blev delvist afgravet for tørv i årene op til og under 2. Verdenskrig,
hvorefter området blev grøftet og drænet med afløb mod øst til Gravebane 9 i
Portlandmosen samt opdyrket og drevet med omdriftsafgrøder frem til Aage V. Jensens
Fonde overtog området i 2003. På dette tidspunkt var de små sydlige marker opgivet og
sprunget i skov. Fondene lod det meste af området tilplante med blandet løvtræ i 2004,
mens et 12 ha stort areal ligger hen med miljøgræs under en MVJ ordning. Der var indtil
omkring 2005 en pumpestation, som afvandede den sydlige del af den opdyrkede Gravebane
7-8 øst for Portland Skov og med afløb ind til Gravebane 9 gennem en grøft i den sydligste
del af Portland Skov.
I 2011 blev der efter aftale med ejeren af Mosegården gravet en ekstra grøft langs det
vestlige skel af Aage V. Jensen Naturfonds ejendom som sikkerhed for udsivning fra
Portlandmosen til de pumpeafvandede arealer på Mosegårdens jorder vest for mosen.
Drænrørene i området forventes at være gået til som følge af indtrængende rødder fra
skovrejsning på arealet. Vandstanden i afvandingssystemet følger vandstanden i Gravebane
9. Såfremt der skulle blive tegn på udsivning af vand fra Gravebane 9 mod vest til den nye
ekstra grøft, skal denne lækage forsøges stoppet.
Længst mod nord har den nordligste del af området 4 afløb i smalle grøfter til skelgrøften
langs Paraplymosen, hvor vandstanden er blevet hævet med ca. 0,8 m i 2017, og hvor
terrænet i Portland Skov kun ligger lidt højere end vandspejlet, og som derfor vil få karakter
af sumpskov.
Behov for pleje og nye tiltag
• Der vurderes ikke at være særlige behov for pleje eller anden indsats i området.

KÆLLINGBJERG KLINT DELOMRÅDE 4
30. Kællingbjerg Klint
Der er ikke forhold eller tiltag af hydrologisk betydning i dette område.
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10.Bilagsliste
Bilag 1:

Kort over Mellemområdet og Paraplymosen med plejeplanens delområder

Bilag 1a:

Kort over Mellemområdet med matr. numre og plejeplanens delområder

Bilag 1b:

Kort over Paraplymosen/Porsemosen med matr. numre og plejeplanens delområder

Bilag 2:

Kort med projekttiltag 2008-2017 i skala 1:20.000

Bilag 3:

Kort med vandspejlsforhold ca. 1. maj 2018 i skala 1:20.000

Bilag 4:

Kort over Mellemområdets fredningszoner
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