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1.

INDLEDNING
Verup Mose er en tidligere højmose i den sydlige del af Store Åmose nord for Fre
deriksberg på Vestsjælland. Verup Mose har som følge af afvanding og tørvegrav
ning mistet den struktur og vegetation, som kendetegner en aktiv højmose, og
fremstår derfor i dag som en nedbrudt højmose med en ugunstig bevaringsstatus.
Der er stadig betydelige tørveforekomster i Verup Mose, og selv om tørven er del
vist nedbrudt, vurderes der at være et potentiale for en mulig genopretning af
arealer med højmosevegetation.
Sorø Kommune deltager i EU LIFE Nature projektet Østdanske Højmoser,
LIFE/NAT/DK/00183, hvor et af delprojekterne omhandler genopretning af de hy
drologiske forhold i Verup Mose. LIFE projektets formål er bl.a. at genskabe aktiv
højmose på så stor en del af Verup Mose som muligt med henblik på at bidrage til
at opfylde målsætningerne i Natura 2000 planen for Store Åmose. Det ansøgte
mulige projektareal i Verup Mose er vist på Figur 1.

Figur 1. Oversigtskort med afgrænsningen af ansøgte LIFE projektareal i Verup
Mose vist med lys lilla streg i skala 1:20.000 på Kort25, Geodatastyrelsen ©.

Der er på nuværende tidspunkt foretaget flere tekniske undersøgelser af, hvordan
det regionale og lokale grundvandsspejl kan hæves i Verup Mose. På dette grund
lag er der udarbejdet tre projektforslag af henholdsvis COWI og NaturRådgivnin
gen, som beskrives kort i det følgende.
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2. PROJEKTFORSLAG
Der redegøres her for de tre udarbejdede projektforslag til forbedring af naturfor
holdene i og omkring Verup Mose. Baggrunden for de tre forskellige projektfor
slag er de store højdeforskelle i området, hvor de centrale dele af Verup Mose i
dag står tilbage med højtliggende rester af højmosetørv omgivet af store lavtlig
gende arealer, som er helt eller delvist afgravet for højmosetørv.
Terrænforholdene i og omkring Verup Mose er vist på Figur 2 i form af en meget
detaljeret højdemodel fra 2014, som viser terrænforskelle på op til 3 meter inden
for korte afstande.

Figur 2. Den nye højdemodel af Verup Mose, som blev opmålt den 4. april 2014, vist i
skala 1:6.000 med en højdebestemt farvelægning i en regnbueskala fra mørkeblå i kote
24,0 m, gul i kote 26,0 m og rød i kote 28,0 m samt med en indlagt 30o belysning, der
fremhæver terrænkonturerne, således at man kan se tørvegrave, ‐balke eller hjulspor
med få centimeters nøjagtighed i en opløsning på kun 0,40 m, Geodatastyrelsen ©.
De tre projektforslag supplerer hinanden således, at det første projektforslag
medfører en regional grundvandshævning, som vil skabe gunstige vandstandsfor
hold for mosevegetation på de lavtliggende arealer i området, mens det andet
projektforslag alene sikrer gunstige vandstandsforhold på de højtliggende tør
vearealer i den centrale del af Verup Mose. Det tredje projektforslag er en præci
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sering og uddybning af det første projektforslag. De to sidste projektforslag er ikke
indbyrdes afhængige.
2.1

Projektforslag fra COWI, december 2014
COWI har i det tekniske notat af 8. december 2014: Vandstandshævende tiltag i
Verup og Sandlyng Mose, fremlagt et projektforslag for en regional vandstands
hævning omkring Verup Mose og Magleøvej. Projektforslaget har dannet ud
gangspunkt for de efterfølgende to projektforslag og er undervejs i udviklingen af
projektet blevet gjort mere detaljeret, som det vil fremgå af de følgende afsnit.

2.2

Projektforslag fra NaturRådgivningen, maj 2015
NaturRådgivningen har efterfølgende i rapporten Verup Mose: Tekniske forunder
søgelse, LIFE/NAT/DK/00183 af 28. maj 2015 fremlagt et projektforslag til en lokal
vandstandshævning i den centrale del af Verup Mose, hvis indhold er vist på pro
jektkortet i Figur 3.

Figur 3. Projektområdet i Verup Mose afgrænset med en gul streg og med de fore‐
slåede membraner i sort streg og en central tørvedæmning i hvid streg. De foreslåede
tilfyldninger op til kote 26,10 m med afrømmet førne og tørv er vist med violet farve
og på baggrund af ortofoto DDO®2014, ©COWI i skala 1:5.000.
Projektforslaget
Langs den nordlige og østlige kant af det højtliggende tørveområde nedgraves en
385 m lang HDPEmembran, som skal tætne mod udsivning af vand. Membranen
nedgraves 2,0 m lodret i tørvelagene, således at membranen ikke gennembryder
det nederste tørvelag og gytjen, der virker vandstandsende. Et længdeprofil af
terrænet i membranens foreslåede tracee er vist på Figur 4.
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Figur 4. Terrænprofil fra højdemodellen i forløbet af HDPE membran omkring Verup
Mose mod nord og øst. Membranens overkant i kote 26,50 m er vist med rød streg.
Da terrænet kun lokalt når op over den foreslåede overkant af membranen skal
dæmningen bygges med en kronebredde på 2 meter op til 0,3 m over membranen
og et skråningsanlæg 1:3 ned på begge sider af membranen. Dæmningen etable
res af mineraljord på tværs af de dybe gravebaner og i øvrigt af tørv oven på eksi
sterende tykke tørvelag. Såvel mineraljorden som tørven til dæmningen forventes
hentet ved opgravning i en rende ca. 1015 meter uden for projektområdet.
På samme måde ønskes der etableret dels en 135 m lang membran på vestsiden
af mosen og dels en 40 meter lang membran på tværs af en tørvegrav mod syd
vest. Disse 2,0 m høje membraner føres op til terræn i kote 26,4 m.
Membranerne vil sammen med det højtliggende tørveområde omslutte et pro
jektområde på 6,56 ha. I dette område ryddes al træbevoksning i form af 4,0 ha
skovbevoksning og 1520 enkeltstående træer efterladt ved en tidligere rydning.
Ryddet træ og stubbe med en diameter større end ca. 15 cm fjernes fra området.
Herefter foretages en afrømning af i alt ca. 20 cm af øverst 510 cm tykke lag af
førne og derunder formuldet tørv, som anvendes til opfyldning af alle tørvegrave
og grøfter inden for projektområdet op til kote 26,1 m samt af de udvendige grøf
ter, hvor fra der er gravet tørv til opbygning af dæmningerne med de nye mem
braner. Ved tilfyldningen tilstræbes det at udlægge førne og rødder nederst, mens
der inde i projektområdet øverst afdækkes med mindst 0,5 m tørv.
NaturRådgivningens projektforslag havde den begrænsning, at det højest liggende
ca. 0,6 ha store tørveområde over kote 26,8 m ikke bliver helt så vådt, som ønske
ligt. Derfor er det foreslået at etablere en lav tørvevold 310 m lang rundt om dette
område for at skabe en terrassering af vandstanden i området i to niveauer.
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Konsekvenser
Med de foreslåede membraner og tørvedæmninger forventes det at blive muligt
at tilbageholde vand op til kote 26,2 m DVR90 i den sydlige del af Verup Mose og
op til kote 26,3 m i den nordlige og vestlige rand af mosen samt op til omkring el
ler over kote 27,0 m i den centrale del af mosen. Disse vandstande forventes at
blive nået sidst på vinteren eller i det tidlige forår. Eventuel overskudsnedbør vil
løbe af over det nuværende terræn mod syd og sydøst. Udstrækningen af de for
ventede maksimale åbne vandflader udgør i alt 1,6 ha og er vist på Figur 5, idet de
ligger imellem kote 26,2 m og 26,6 m DVR90.

Figur 5.
Projektområdet i Verup Mose afgrænset med en pink streg, de foreslåe‐
de membraner vist med sorte streger, en central tørvevold med hvid streg og med de
forventede vandflader ved årets maksimale vandstand vist med blå/lilla skravering i
skala 1:5.000 på baggrund af Danmarks Højdemodel fra 2014, ©Geodatastyrelsen
vist med de samme farver som på Figur 2.
Vi forventer herved at få en ca. 0,3 m højere forårsvandstand samtidig med at ter
rænet sænkes ca. 0,20 m som følge af afrømningen af førne. Fra dette høje vand
standsniveau vil der fortsat blive en uundgåelig vandstandssænkning hen over
sommeren som følge af fordampningen og sommerens nedbørsunderskud. Pro
jektforslaget indebærer ikke en fuldstændig indkapsling af mosen, og der vil der
for også fortsat ske en vis udsivning til de lavereliggende omgivelser og især mod
syd og øst.
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2.3

Vandløbsprojekt fra NaturRådgivningen, november 2016
Grøften langs østsiden af Magleøvej, kaldet Magleøgrøften, forlægges på den 707
m lange strækning igennem Verup Mose fra det nuværende udløb af en grøft i St.
1224 m ud for ejendommen Magleøvej nr. 1 og mod øst opstrøms ad den nuvæ
rende grøft langs mosens sydside og videre i alt 1140 m rundt langs østsiden af
mosen og i en afstand af ca. 3 meter fra denne. Herved bliver vandløbet i alt for
længet med 433 m.
De følgende 217 m nedstrøms bevares uændret, mens der sikres afløb omkring
den nuværende vej mellem Magleøvej og Bodal ved at omlægge den eksisteren
de, eller de to eksisterende 40 cm rørledning(er) til et nyt tæt 50 cm rør, som
starter i den omtrent samme kote, som den nuværende rørledning antageligt må
ligge i, men med 3,1 promille fald nedstrøms.
Det nye vandløbs dimensioner fremgår af Tabel 1 og er vist på det samlede pro
jektkort i Figur 6.
På strækningen etableres en 6,0 m lang røroverkørsel med en 3,0 m bred grusvej
over det nye vandløb for adgang til mosen fra øst. Røroverkørslens placering skal
aftales nærmere med lodsejeren, men forventes at blive ved hjørnet nærmest
Bodal.
Tabel 1.
Start
Station

Dimensioner for den nye strækning af Magleøgrøften.
Slut
Station

Indløbskote
(m DVR90)

Udløbskote
(m DVR90)

Fald
‰

Bundbredde/
rørdimension

253

301

23,65

23,50

3,1

500 mm rør

518

1658

24,06

23,72

0,3

0,6 m

Alle krydsede drænudløb sikres frit udløb i det nye vandløb samtidig med, at dræn
afbrydes ved overgravning og tilfyldning ca. 5 meter inde på mosesiden. På den
sydøstligste strækning passeres tæt forbi en sø i mosen, som skal sikres mod af
vanding ved opfyldning med en jordvold med en indbygget bentonitmembran
mellem vandløb og sø.
Der forventes at fremkomme ca. 3000 m3 jord fra gravningen af det nye vandløb.
En del af den fremkomne jordfyld skal transporteres og medgår til at tilfylde de
nederste 600 m af den 700 m lange afskårede strækning af det nuværende vand
løb. Resten af gravefyldet forventes udplaneret på den tilstødende mark efter
nærmere aftale med lodsejeren.
Ved tilfyldningen af det nuværende vandløb, bliver de to kendte tilløb fra Verup
Mose lukket. Der foreslås i stedet anlagt to overløb i form af hver et 30 cm rør
placeret i det nordøstlige og sydøstlige hjørne af matr. nr. 2c Verup By, Niløse,
med bund i henholdsvis kote 24,70 m og kote 24,80 m DVR90 for at sikre omtrent
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uændrede vandstandsforhold. Begge føres som tætte rør under Magleøvej med
jævnt fald over henholdsvis 48 m og 20 m til udløb nord og syd for den opfyldte
strækning.

Figur 6. Indholdet af det samlede projektforslag i Verup Mose ud fra NaturRådgiv‐
ningens projekter vist i skala 1:6.000 på baggrund af ortofoto DDO®2014, ©COWI og
sammen med afgrænsningen af det ansøgte LIFE projektareal.

Det nye vandløb vil komme til at ligge lige uden for mosen, og der vil medgå ca.
0,6 ha landbrugsareal til etablering af grøften plus ca. 0,2 ha til en 2,0 m bred
vandløbsbanket, som kan blive omfattet af vandløbslovens § 69 og ikke må dyr
kes.
For dels at sikre en så høj som mulig vandstand i hele den centrale del af Verup
Mose og dels for at sikre ejendommene i den nordlige del af mosen mod tilstrøm
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ning af vand etableres der en 800 m lang HPPEmembran mellem Øgårdsvej og
Magleøvej på sydsiden af de tre matrikler i den nordlige del af mosen.
Der er en risiko for indsivning af vand fra mosen mod syd, og vi vil derfor foreslå,
at der anlægges en ca. 90 m lang drængrøft ind igennem det lave terræn nordvest
for bebyggelsen og med afløb til en 50 m lang 400 mm reservoirledning med afløb
til en brønd med en drænpumpe dimensioneret til at kunne pumpe ca. 20 l/s ud
gennem en udløbsledning under Magleøvej til udløb i Magleøgrøften i ca. kote
24,0 m. Pumpebrønden vil kunne udføres således, at vandet vil kunne løbe ud af
sig selv ved små afstrømninger og ved lave vandstande omkring kote 24,10 m,
men blive pumpet ud ved højere vandstande.

3. KONSEKVENSER AF PROJEKTFORSLAGENE
De to omtalte projekter fra 2015 og 2016 kan, som nævnt, udføres hver for sig el
ler samlet. På nedenstående Figur 7 er sammenstillet de beregnede konsekvenser
fra de to projektforslag, idet arealer, som enten får uændret eller forbedret af
vanding, ikke er medtaget på kortet. De to projekter omfatter tilsammen en påvirkning af i alt 39,0 ha fordelt på to ejendomme.

Om adgangsveje
NaturRådgivningens projektforslag indebærer, at de nuværende grusveje Øgårds
vej og Magleøvej fortsat vil kunne anvendes i det nuværende omfang. COWIs pro
jekt medfører en vandstandshævning, som vil forringe bæreevnen af en ca. 500 m
lang strækning af Magleøvej nord for nr. 1, som vil blive uegnet til kørende trafik.
De nuværende hjulspor omfatter 5 kendte indkørsler fra Øgårdsvej og Magleøvej,
som er vist på Figur 6. I den vestlige og nordlige del af området vil disse hjulspor
blive bevaret uændrede, men COWIs projekt vil reducere tilgængeligheden og
farbarheden i den østlige del af området på begge sider af Magleøvej. NaturRåd
givningens projekt vil afbryde forbindelserne mellem de nordsydgående og de
østvestgående spor. Det vil derfor skulle afklares ved lodsejerforhandlingen i
hvilket omfang, der til ejerens færdsel skal etableres nye hjulspor, som vil kunne
opbygges på et udlagt lag af træ oven på et trykfordelende geonet.
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Figur 7. Konsekvenskort for det samlede projektforslag i Verup Mose ud fra Natur‐
Rådgivningens projekter vist i skala 1:6.000 med afvandingsdybder i 0,25 m dybdein‐
terval på baggrund af ortofoto DDO®2014, ©COWI. Kun arealer med forringet af‐
vanding er vist. Samtidig er det centrale projektområde vist med brun farve, hvor
drændybder ikke kan angives. Med sort/hvide streger er vist de bestående grusveje.
Med røde streger er vist de vigtigste bestående hjulspor i området.
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