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Sjælden natur får nyt liv
Mariagerfjord og Rebild Kommuner får tilsammen 5 mio. kroner til genopretning af højmoser i 
Rold Skov

…

ROLD: Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune har sammen med seks andre kommuner og 
Naturstyrelsen modtaget penge fra EU til et stort naturprojekt, som bliver kaldt EU LIFE-projektet. 

Lokalt er det tanken, at pengene fra EU bl. a. skal bruges til at rydde uønskede træer og hæve 
vandstanden i fem højmoser i Rold Skov. Det vil give højmoserne nyt liv og dermed sikre, at de 
livsvigtige sphagnum-mosser igen trives.

Bedst kendt i Rold Skov er nok højmosen ved Lille Økssø, syd for Store Økssø, hvor man kan gå ud 
på den store moseflade og mærke, hvordan mosen er opstået som en stor pude af mos ovenpå den 
gamle sø. Moserne er så våde og næringsfattige, at kun ganske få arter af planter kan vokse der.

Mange andre af skovens højmoser er desværre enten forsvundet eller kommet i dårlig tilstand på 
grund af tilgroning og afvanding. 
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Det er bl. a. dét, som de i alt fem millioner kroner, som Rebild og Mariagerfjord tilsammen har 
modtaget til formålet, nu skal være med til at rette op på.

Højmoserne er noget af det fineste og mest sårbare natur, vi har i Danmark. Når de gror til med 
træer eller vandstanden sænkes bare en smule, så stopper væksten af sphagnum-mosser. Dermed 
forsvinder ikke bare sphagnum-mosserne, men også de meget specialiserede planter og insekter, der 
lever på højmoserne, fortæller biolog og projektleder i Rebild Kommune, Anja Daugbjerg Hansen.

- Vi vil fælde de træer, der enten har sået sig selv eller har spredt sig ud på højmoserne, og derefter 
hæver vi vandstanden ved at sætte skodder i de grøfter, der i dag afvander højmoserne. 

- På den måde genskaber vi de lysåbne og meget våde forhold, der skal til for at sikre mosernes 
naturlige balance og dyre- og planteliv, forklarer biolog og projektleder i Mariagerfjord Kommune, 
Lise Frederiksen.


