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1. BAGGRUND 

 
Sandlyng Mose er en tidligere højmose ved Bodal Gods i den sydlige del af Store 
Åmose komplekset på Vestsjælland. Sandlyng Mose har som følge af tørvegrav
ning og afvanding mistet den struktur og vegetation, som kendetegner naturtypen 
aktiv højmose og fremstår derfor i dag som en nedbrudt højmose. Sandlyng Mose 
har dermed en ugunstig bevaringsstatus.  
 
Der er stadig betydelige tørveforekomster i Sandlyng Mose, og selv om tørven er 
delvist nedbrudt, vurderes der at være et potentiale for en mulig genopretning af 
arealer med højmosevegetation.  
 
Sorø Kommune er en del af LIFE projektet Østdanske Højmoser, LIFE/NAT/DK
/00183, hvor et af delprojekterne omhandler genopretning af de hydrologiske 
forhold i Sandlyng Mose. Det samlede ansøgte mulige projektareal fremgår af 
oversigtskortet i Figur 1.  
 
LIFE projektets formål er bl.a. at genskabe aktiv højmose på så stor en del af Sand
lyng Mose som muligt med henblik på at opfylde målsætningerne for Habitatom
råde H138 i Natura 2000 planen.  
  
Sandlyng Mose er opstået som mose ved tilgroning af en tidligere sø. Under til
groningen har tørvemosser spredt sig og aflejret tykke tørvelag, der hvælvede sig 
op som en forhøjning i landskabet. I denne højmose fandtes et ekstremt nærings
fattigt og surt miljø, der kun modtog vand og næringsstoffer fra luften som ned
bør mm., og hvor der voksede få lavtvoksende plantearter.   
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Figur 1.  Det LIFE ansøgte projektareal i og omkring Sandlyng Mose er vist til høj
re afgrænset med lilla streg på baggrund af Kort25 fra Geodatastyrelsen© i skala 
1:25.000.Til venstre ses et andet projektareal i Verup Mose. 
 
 
Under 1. og 2. Verdenskrig var der en intens tørvegravning i Sandlyng Mose, som 
har efterladt et stort centralt tørveområde og mere eller mindre afgravede omgi
velser. Området er blevet afvandet ved gravning af den dybe Akademigrøften 
igennem den vestlige del og en grøft gennem Kongemosen øst for mosen, begge 
med afløb mod nord til den kraftigt regulerede og uddybede Åmose Å. Store dele 
af den oprindelige mose er herefter forsøgt drænet og opdyrket. 
 
Som følge af tørvegravningen, afvandingen og dyrkningen har der været massive 
terrænsætninger i områderne rundt om den centrale del af Sandlyng Mose. I den
ne proces er landskabsstrukturer fra istiden og fra den tidligere sø som sandrevler 
og sandbakker igen blevet blotlagt.  
 
Næsten hele det LIFE ansøgte projektareal i Sandlyng Mose indgår i fredningen af 
Kongemosen i den centrale del af Store Åmose fra 1993. I det fredede område er 
der gjort enestående arkæologiske fund fra en ca. 1000 årig periode i slutningen 
af jægerstenalderen. Hovedformålet med fredningen er at muliggøre en vand
standshævning for at sikre de kulturhistoriske værdier bevaret for eftertiden. I for
længelse af fredningen har Kulturstyrelsen udført en omfattende afbrydelse af 
dræningen i det fredede område samt etableret to opstemninger i brønde i grøf
terne mod nord. Herved er skabt søen Kongemosesø øst for Sandlyng Mose. 
 



LIFE projektet i Sandlyng Mose, projektresumé   
 

 

 

 

 
NaturRådgivningen   www.naturogvand.dk Side 3  

 

2. PROJEKTBESKRIVELSE 
 

COWI har i december 2014 fremlagt en række forslag til tiltag til vandstandshæv

ninger i Sandlyng Mose. NaturRådgivningen har efterfølgende i december 2015 

justeret og suppleret forslagene til et samlet projektforslag til sikring af vand

standsforholdene i Sandlyng Mose. Projektområdet er i oktober 2016 tilrettet i 

forhold til lodsejeraftaler. Forslaget er vist på kortet i Figur 2 sammen med de af

fødte vandflader. Projektområdet omfatter i alt 95 ha indenfor Sandlyng Mose, 

hvoraf de 78 ha tilhører Bodal Gods og de 17 ha tilhører den Suhrske Stiftelse. 

 

Projektet har til formål dels at sikre de bestående tørveressourcer i Sandlyng Mo

se mod fortsat nedbrydning og dels at genskabe vækst af Sphagnum tørvemosser 

på såvel de højt som lavt liggende dele af Sandlyng Mose.  

 

Projektet tilstræber således at skabe de hydrologiske forudsætninger for den øn

skede genindvandring af Sphagnum. 
 

Projektet omfatter etablering af en 2443 m lang 1,5 mm HDPEmembran rundt 

om mosen mod nord og vest ført igennem og op til terræn i mellem kote 24,50 og 

25,50 m DVR90 for at sikre bedst muligt mod udsivning af vand fra mosen til om

givelserne. Membraner nedgraves med en gravemaskine med 1,0 m bred skovl, 

hvor membranen trækkes frem lodret fra en rulle i en lukket gravekasse/mem

branudlægger, men gravefyldet løbende lægges tilbage i renden. 

 

I Akademigrøften erstattes brøndstyrtet af en plastspunsvæg med et overløb som 

en styrtkarm med bund i kote 23,90 m DVR90 og en nedstrøms stensikring, hvilket 

vil give et opstrøms normalvandspejl i kote 23,95 m DVR90. Ca. 110 m opstrøms 

for brøndstyrtet sættes endnu en plastspunsvæg på tværs af Akademigrøften med 

bund af styrtkarm i kote 24,40 m DVR90 således, at vandspejlet her hæves yderli

gere med 50 cm op til ca. kote 24,45 m. Denne hævning er mulige, fordi terrænet 

langs grøften ligger væsentligt højere end ved brøndstyrtet. Det er den maksimalt 

mulige vandstandshævning, hvis ikke vandet skal løbe mod vest. 

 

Vandstandshævningen i Akademigrøften vil hæve vandspejlet i den sydlige sø 

med ca. 0,18 m til ca. kote 24,50 m. Der skal her sikres fortsat afløb ved søens ud

løb ved at fjerne et bygværk i en brønd.  

 

For at sikre mod indløb af vand i en tørvegrav nord for søen med en hængesæk af 

Sphagnum, sættes en plastspunsvæg i afløbsgrøften med overløb i kote 24,50 m. 

 

For sikre den højest mulige vandstand i det højtliggende centrale tørveområde i 

Sandlyng Mose foreslås det at nedgrave en 1150 m lang HDPE membran rundt om 

det højeste 7,0 ha store tørveområde. Membranen føres her fra terræn og ned til 

et intakt og dermed rimeligt tæt tørve eller gytjelag. Forløbet krydser kun en af 

de nuværende skovveje, og det vil derfor fortsat være muligt at færdes i området. 
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Figur 2.  Projektforslaget for Sandlyng Mose vist på ortofoto DDO®2014 i skala 1:8.000.  
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Figur 3.  Brøndstyrtet i Akademigrøften vest for Sandlyng Mose er etableret i et 
forsøg på at hæve vandstanden på mosens vestside. Brøndstyrtet fungerer ikke 
pga. et mislykket forsøg på at etableret en faunapassage i et stenstryg udenom.  

 

De omtalte vandstandshævninger vil få store dele af skoven i Sandlyng Mose til at 

gå ud. Skoven kan enten blive stående til forfald, eller skoven kan ryddes inden, at 

vandstandshævningerne gennemføres. På projektkortet i Figur 2 er skitseret et 83 

ha stort område, hvor der vil kunne foretages rydning af træbevoksning. 

 

 

3. PROJEKTETS KONSEKVENSER 
 

Projektets konsekvenser er beregnet ud fra vandstandsforhold i en typisk som

mersituation, som er baseret på en række vandstandsmålinger i oktober 2015 i en 

tør periode, inden efterårsnedbøren satte ind. Der er på tilsvarende vis beregnet 

konsekvenser for projektforslaget i form af åbne vandflader og potentielle afvan

dingsdybder i intervaller af 0,25 m ned til 1,0 m under terræn. Det beregnede 

konsekvenskort for projektet i Sandlyn g Mose er vist på næste side i Figur 4. 

 

Resultatet af de to sæt beregninger er beregnet som arealer og opgjort i Tabel 1. 

Der er i begge tilfælde regnet med en drængradient på 3 ‰ mod de kortlagte 

vandflader. I Sandlyng Skov bliver 1,8 ha påvirket uden for det LIFE ansøgte pro

jektområde, hvilket er medregnet i arealopgørelserne. 
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Figur 4.  Konsekvenskort for projekt i Sandlyng Mose vist på ortofoto DDO®2014 i skala 1:8.000.  
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Tabel 1 Opgørelse af arealer i og omkring Sandlyng Mose opdelt efter afvan‐
dingsdybde for såvel de nuværende forhold som efter projektforslaget.   
 

Arealkategori Drændybde 

(m) 

Nuværende 

(ha) 

Efter projektet 

(ha) 

Vanddækket < 0,0 4,3 16,4 

Sump 0,00  0,25 3,1 17,8 

Våd eng 0,25  0,50 8,1 21,0 

Fugtig eng  0,50  0,75 16,9 16,1 

Tør eng 0,75  1,00 12,9 10,4 

  45,3 81,7 

 

Det ses af Tabel 1, at størstedelen af projektområdet allerede i dag har en afvan

dingsdybde på under 1,0 m, og at dette areal vil blive forøget med 36,4 ha til 81,7 

ha. Heraf vil arealerne med en afvandingsdybde på under 0,5 m blive forøget med 

55,2 ha. Det skal fremhæves, at arealkategorien Vanddækket også omfatter area

ler, hvor der vil være mindre end 3 ‰ gradient til nærmeste vandflade, og som 

forventes at blive vandmættede med vand stående i terrænniveau.  

 

Højdeforskellene i mosen er så store, at der med de foreslåede tiltag ikke kan sik

res våde forhold i alle de tørveområder, som ligger rundt om det centrale område 

i terræn mellem kote 25 og 26 m. Her vil de faktiske vandstandsforhold afhænge 

af tørvens evne til at tilbageholde vand og dermed opretholde en større gradient 

end i modelberegningen. Tilsvarende ligger der et isoleret område i den østlige del 

af Sandlyng Skov, som når over kote 26 m. 

 

Projektet vil skabe gunstige hydrologiske forhold for tørvevækst i væsentlige dele 

af mosen, men væksten af Sphagnum vil blive hæmmet af det efterladte førnelag 

fra den nuværende skovdrift. Det bør derfor overvejes at skabe gunstige betingel

ser for Sphagnum vækst ved at anlægge en række lave bassiner i skovbunden, 

hvor førnelaget og den øverste mest omsatte tørv afrømmes. Metoden begræn

ses af de store mængder af førne og tørvemuld, som skal flyttes eller fjernes. 

 

Vandstandshævningen vil medføre, at en strækning på ca. 120 m af en ubefæstet 

skovvej i mosen får reduceret bæreevne. Skovvejene vil efter behov kunne for

stærkes med f. eks. et udlagt bærelag af træ.  

 

Marken vest for projektområdet vil fortsat kunne drænes til den nuværende 

drængrøft, som løber mod nord langs den vestlige kant af det fredede område. 


