
ANSVARSFRASKRIVELSE 
Indeværende planche er udarbejdet som led i LIFE-projektet LIFE14 NAT/DK/000012 som støttes 
økonomisk af EU-Kommissionen. De holdninger og den viden, der kommer til udtryk på planchen, 
kan under ingen omstændigheder blive betragtet som EU-Kommissionens officielle holdning og 
EU-Kommissionen er ikke ansvarlig for den videre brug af oplysningerne på planchen.

HVEM STÅR BAG PROJEKTET 
Tønder Kommune, Norddjurs Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, 
Randers Kommune, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen er i dette projekt gået sammen for at 
bevare og genoprette højmoser på 10 lokaliteter i Danmark. Projektet er f inansieret af 
midler fra EU, Staten og projektparterne. 
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Skematisk snit gennem en højmose, der dels er dannet ved tilgroning af en lille sø, dels ved forsumpning. 
(Efter moseplejebogen, Fredningsstyrelsen 1985). 
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Højmoser er kendetegnet ved et helt særligt dyre og planteliv. Aktiv højmose 
er en sjælden naturtype i Danmark, og er fra naturens hånd artsfattige. 
Flere af arterne i højmoserne er højt specialiserede og trives kun her. 

DEN AKTIVE HØJMOSE

Målsætningen med projektet er at sikre og 
øge udbredelsen af den aktive højmose. 
Det sker primært ved at stoppe afvandingen 
og hæve vandstanden i mosen, ved bl.a. at 
lukke gamle grøfter. Anlægsarbejdet i projekt-
området, som primært omfatter privatejede 
arealer er gennemført i 2020. De statsejede 
mosearealer i Kongens Mose øst for projekt-
området er tidligere blevet restaureret.
Naturlig uberørt højmose er et stabilt øko-
system indeholdende tørvelag dannet primært 
af tørvemosser (Sphagnum). Højmoser dannes 
kun, hvor nedbøren er større end fordamp-

ningen. Mosen hæver sig over grundvandsspej-
let, og modtager derfor kun vand fra nedbør. 
Højmoser er naturligt næringsfattige og sure 
miljøer, hvor kun ganske få naturligt hjemme-
hørende arter forekommer. Tørvedannelsen 
er en central egenskab for højmoser, der som 
en svamp holder på vandet. 
For at Kongens Mose igen kan blive en aktiv 
højmose, har det i første omgang været vigtigt 
at tilvejebringe forudsætningerne for en tørve-
dannende vegetation af Sphagnum.
Yderligere information om projektet findes på 
www.raisedbogsindenmark.dk
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