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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. Projektområdet 
i Verup Mose er vist på Figur 1 og på vandløbskortet i Bilag 1. 
 

 
 
Figur 1.  Oversigtskort med afgrænsningen af LIFE projektarealet i Verup Mose 
vist med lys lilla streg i skala 1:25.000 på Kort25, Geodatastyrelsen ©. 
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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 to projektforslag. NaturRådgivningen har udarbejdet et for‐
slag til vandstandshævning i den centrale del af Verup Mose ved etablering af en 
vandbremsende membran omkring de bedst bevarede dele af den tidligere høj‐
mose. COWI har undersøgt de generelle afvandingsforhold i området og påpeget, 
at vandløbet mod nord langs østsiden af Magleøvej, som vi her kalder for Magle‐
øgrøften, er af væsentlig betydning for afvandingen af Verup Mose. COWI har der‐
for fremlagt et forslag til en omlægning af vandløbet øst om det naturbeskyttede 
moseområde.  
 
Dette vandløbsprojekt vil beskrive denne om lægning, som har til formål at skabe 
mere gunstige vandstandsforhold i Verup Mose til fremme af genopretningen af 
højmosevegetation. 
 

2. BAGGRUND 
 
Verup Mose er opstået i en terrænlavning ved tilgroning af en tidligere sø. Under 
tilgroningen har tørvemosser spredt sig og aflejret tykke tørvelag, der hvælvede 
sig op som en forhøjning i landskabet. I denne højmose fandtes et ekstremt næ‐
ringsfattigt og surt miljø, der kun modtog vand og næringsstoffer fra luften som 
nedbør mm., og hvor der voksede få lave plantearter.   
 
Allerede i 1800‐tallet havde der været tørvegravning i området, som det ses af det 
høje målebordsblad fra 1894 i Figur 2, hvor det også ses, at det meste af mosen 
stadig var åben højmose. Magleøgrøften kan ses på målebordsbladet, men med et 
mere østligt forløb. 
 

 
 
Figur 2.  Området i og omkring Verup Mose vist på det høje målebordsblad fra 
1894 i skala 1:20.000 med LIFE projektarealet i lyslilla streg, Geodatastyrelsen ©.  
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Under 1. og 2. Verdenskrig var der en intens tørvegravning i Verup Mose, som har 
efterladt et lille centralt tørveområde og mere eller mindre afgravede omgivelser. 
På ortofotoet fra 1954 ses store vandfyldte tørvegrave på arealet øst for Magleø‐
vej (Figur 3) med afløb til den nordlige del af den nuværende Magleøgrøft. 
 

 
 
Figur 3.  Ortofoto af området i og omkring Verup Mose, som det fremstod ved US 
Airforce’s luftfotografering i maj 1954. COWI og Danmarks Miljøportal ©.  
 
 
Allerede i 1934 havde Hedeselskabets kontor i Slagelse i sin sag nr. 1458 udarbej‐
det et projekt til uddybning af Magleøgrøften med omkring en meter og med rør‐
lægning af 183 m med 40 cm rør, hvor grøften var gravet dybt igennem bakken 
Magleø, og hvor der var flydesand i bunden. Projektet blev forelagt for vandsyns‐
nævnet på et møde den 13. juli 1934, men her modsatte to af lodsejerne, A/S 
Aamosen og A/S Ny Kalkbrænderi sig projektets gennemførelse, og det blev opgi‐
vet, og man enedes blot om en oprensning af det bestående vandløb. 
 
Hverken Sorø Kommune eller Hedeselskabets Arkiv hos fa. Orbicon har oplysnin‐
ger om, hvornår Magleøgrøften er blevet forlagt ind til østsiden af Magleøvej, og 
hvornår den nuværende 48 m rørlægning på sydsiden af Magleø er gennemført. 
Grøften ses ikke på 4‐cm kortet fra 1971 og revisionerne heraf frem til 1995, men 
den kan være overset. Grøften ses på ortofotos fra 1995 og 1999.  
 
I årene omkring 1958‐59 blev Åmose Å udrettet og uddybet for 2. gang.  Herefter 
ophørte tørvegravningen, og de delvist afgravede arealer øst for Verup Mose blev 
drænet og opdyrket. Vi kender hverken tidspunktet eller hvordan afvandingen er 
gennemført.  Der er ikke oplysninger herom i Hedeselskabets Arkiv. 

  



LIFE projektet i Verup Mose   
 
 
 

 
 

NaturRådgivningen   www.naturogvand.dk Side 5  
 

3. DATAGRUNDLAG 
 

Vi har anvendt følgende data som grundlag for den efterfølgende analyse, projek‐
tering og konsekvensberegning.  

 
3.1 Højdemodel 

 
Terrænforholdene i området er beskrevet ved hjælp af Danmarks Højdemodel fra 
Geodatastyrelsen. Denne digitale højdemodel er fremkommet ved en laserskan‐
ning udført den 4. april 2014, hvor afstanden fra et fly til jordoverfladen blev målt 
med laserstråler fra et roterende spejl samtidig med, at flyets position løbende 
måltes med GPS og en tredobbelt gyro. Målingerne er efterfølgende kalibreret til 
det anvendte kotesystem, DVR90, med et antal kontrolmålinger til veldefinerede 
flader på jorden. Efter en bearbejdning af målepunkter med fjernelse af afvigende 
målinger og en udtynding af måledata, ligger højdemodellen med en terrænkote 
for hver 0,4 m i planen bestemt med en middelfejl på koter bedre end 0,05 m. 
 
Højdemodellen er hermed en meget detaljeret beskrivelse af terrænforholdene, 
som det kan ses på Figur 4.  
 
Laserskanning har den fordel, at en del af laserstrålerne når ned igennem bevoks‐
ningen og reflekteres på jordoverfladen. Laserskanning kan derfor måle terræn‐
overfladen i for eksempel skov. Til gengæld registreres vandflader som om, at det 
var terræn, og metoden kan ikke skelne mellem vandflader og jordoverflader.  

 
Højdemodellen er indledningsvist anvendt til beregning af 25 cm højdekurver. 

 
3.2 Vandløbsopmåling 

 
Statsautoriseret grundforbedringskonsulnet Kjeld Morel udarbejdede i 2008 et 
projekt for en omlægning af 300 m af Magleøgrøften omkring Magleø og nordpå. 
Ansøgningen til Sorø Kommune var vedlagt et kort med nogle få opmålte koter til 
vandløbsbund og røroverkørsler. 
 
Opmålingen var udført i det ældre kotesystem Dansk Normal Nul, DNN, som vi har 
omregnet til koter i det nugældende kotesystem DVR90 ved at fratrække talvær‐
dien 0,074 m, som ifølge oplysninger fra Geodatastyrelsen er den gennemsnitlige 
afvigelse mellem de to kotesystemer i de tidligere Stenlille og Dianalund kommu‐
ner.  
 
Opmålingen af Magleøgrøften er stationeret i overensstemmelse med Kjeld Mo‐
rels opmåling fra St. 0 i udløbet af en 45 cm røroverkørsel ca. 260 m nord for ve‐
jen mellem Magleøvej og Bodal, og der fra med afstanden i meter opstrøms til St. 
1287 m ved et 8 cm rørtilløb, som er et overløb fra haven på ejendommen Magle‐
øvej nr. 1. St. 0 er ca. 820 m før udløbet i Åmose Å, hvor grøften kortvarigt skifter 
retning mod vest. 
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Figur 4. Den digitale højdemodel af området omkring Verup Mose vist med en højde
bestemt farvelægning i en regnbueskala fra mørkeblå i kote 21,0 m, lyseblåt i kote 23,0 
m, gul i kote 25,0 m, orange i kote 27,0 m og op til rød i kote 29,0 m og derover med en 
indlagt 30o belysning, der fremhæver terrænkonturerne. Danmarks Højdemodel fra 
Geodatastyrelsen © i skala 1:12.000 sammen med LIFE projektarealet i lyslilla streg. 
 
 
Vi har optegnet Kjeld Morels opmåling fra 2008 på et længdeprofil af Magleøgrøf‐
ten, som er vedlagt i Bilag 2. Opmålingen viser et bagfald på 8 cm imellem to 
punkter målt på hver sin side af Verup Mose. Da bunden er meget blød ved den 
opstrøms af de to målsteder, kan det være en målefejl, og vi har rettet opmålin‐
gen til at vise vandret bund igennem Verup Mose.   
 
NaturRådgivningen har den 21. oktober 2016 foretaget en oversigtlig opmåling af 
grøften langs med Magleøvej. Opmålingen omfatter vandløbsbund og vandspejl i 
9 udvalgte punkter i Magleøgrøften på Strækningen St.  5‐1287 m. Opmålingen er 
udført med Trimble R8‐3 RTK‐GPS/GLONASS tilknyttet kotesystem DVR90 via 
GPSnet. 
 
De opmålte bundkoter og vandspejle er vist på det vedlagte vandløbskort, Bilag 1, 
og på længdeprofilet i Bilag 2, som begge er målfaste i A3‐format. 
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3.3 Kortgrundlag 
 
NaturRådgivningen har til opgaven anvendt sin brugsret til ortofoto DDO®2014. 
Ortofoto er et digitalt luftfoto, der er rettet for fejl, således at det er mål‐ og vin‐
kelfast. Det anvendte ortofoto er leveret af COWI A/S og er optaget den 9. juni 
2012. Der er endvidere anvendt den foreløbige udgave af det nye ortofoto 
DDO®2016 fra sommeren 2016. Disse ortofotos foreligger med en pixelstørrelse/‐
opløsning på 0,12 m.  
 
Vi har endelig anvendt GeoDanmarks FOT‐ortofoto optaget i foråret 2013 før løv‐
spring og i foråret 2015, begge leveret af Geodatastyrelsen © med en pixelopløs‐
ning på 0,10 m. 
 
Der er desuden anvendt tekniske korttemaer fra Danmarks Miljøportal, fra Miljø‐
ministeriets vand‐ og naturplaner, Kort10 og Kort25 fra Geodatastyrelsen.  
 

3.4 Oplandsforhold 
 

Oplandet til Magleøgrøften er kortlagt med udgangspunkt i DMU/GEUS’ oplands‐
kort, som anvendes i vandområdeplanlægningen. Dette oplandskort er blevet korri‐
geret, detaljeret og opdelt i deloplande på grundlag af 25 cm højdekurver beregnet 
af den digitale højdemodel. Det herved fremkomne oplandskort fremgår af Figur 5, 
hvor de enkelte deloplandes arealer målt i hektar også er opgivet. 
 
Oplandet til Magleøgrøften er omgivet af oplandet til Akademigrøften mod øst, af 
oplandet til Brovad Grøft mod syd og sydvest samt af mindre grøfter mod øst og 
nord, der alle har afløb til Åmose Å. 
 
De viste oplandsgrænser er således topografisk bestemt, men som følge af det rela‐
tivt flade terræn kan oplandsgrænserne være flyttet ved kulturtekniske tiltag som 
dræning og afvanding gennem rør. Inde i selve Verup Mose er terrænet meget ure‐
gelmæssigt efter endt tørvegravning, og oplandsgrænserne er diffuse, da afvandin‐
gen hovedsagligt sker ved nedsivning igennem nedbrudte tørvelag. De på kortene vi‐
ste grøfter er i de fleste tilfælde rester af en tidligere afvanding, og de ligger i dag 
stort set tørlagte hen højt i terrænet.  Oplandsgrænserne i Verup Mose er derfor for‐
bundet med stor usikkerhed, og vi har valgt at medtage et område på 2‐3 ha i den 
vestlige del i oplandet til Magleøgrøften, selv om området lige så vel kan afvande 
mod vest. 
 
Vi kommer herved frem til, at oplandet til Magleøgrøften øges fra 37 ha i St. 1287 og 
til 151 ha ved vejen mellem Magleøvej og Bodal i St. 260 m og yderligere til 166 ha 
ved udløbet i Åmose Å. Dette opland er noget større end tidligere angivelser. Hede‐
selskabet oplyser således i 1934 om et 115 ha stort opland, og Kjeld Morel angiver i 
2008 oplandet ved vejen til Bodal til 80 ha. 
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Figur 5.  Oplandet til Magleøgrøften fremhævet med lilla farve og med oplandsgræn
ser i lilla streg vist i skala 1:25.000 på Kort25 fra Geodatastyrelsen © og med oplands
arealer målt i hektar påført med fed sort tekst. 
 
 

3.5 Hydrologi 
 
De hydrologiske forhold er i det følgende nærmere beskrevet i form af afstrømnings
forholdene i vandløbet. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, tidl. Naturstyrelsen 
har stillet vandføringsdata til rådighed for projektet. 
 
Der findes flere måleserier af vandføringer fra forskellige stationer ned igennem 
Åmose Åsystemet. Den længste tidsserie findes fra Åmose Å ved Bromølle, hvor der 
dagligt har været målt vandføring siden 1. januar 1921 af først Hedeselskabet, siden 
af DMU/Vestsjællands Amt og nu af Naturstyrelsen. Målestationen er samtidig den 
nærmeste målestation i nedstrøms retning i forhold til Magleøgrøften.  
 
Målestationen i Åmose Å ved Bromølle har DDH nr. 55.01 og DMU nr. 55000018. 
Den har et afstrømningsopland på 292 km2.  
 
Som følge af ændringer i nedbørs og afstrømningsforholdene igennem den 93 år 
lange måleperiode har vi ved bearbejdningen af vandføringsmålingerne til en af
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strømningsstatistik kun anvendt de seneste 35 år, nemlig årene 19812015 inkl.. De 
daglige døgnmiddelvandføringer fra disse 35 år er vist i Figur 6. 
 
Det ses af Figur 6, at der er meget store variationer i vandføringerne, som igennem 
perioden har varieret med en faktor 100 mellem den laveste og den største vandfø
ring, hvilket er typisk for et ”øvandløb”. 

 
 

Figur 6. De målte døgnmiddel vandføringer i Åmose Å ved Bromølle opgivet i m3/s 
gennem årene 19812015 inkl. Oplandet er 292 km2 stort. 

 
 
De karakteristiske afstrømninger for de 35 år er beregnet og fremgår af Tabel 1. Dis
se afstrømninger er efterfølgende omregnet til vandføringer i Magleøgrøften ud fra 
oplandsforholdet og under antagelse om proportionalitet i afstrømningsmønstret. 
Resultaterne er angivet i den yderste højre kolonne i Tabel 1. 
 
Sommer median er den afstrømning eller vandføring, der overskrides/underskrides i 
halvdelen af tiden i månederne majseptember. Median minimum er den afstrøm
ning eller vandføring, der underskrides i gennemsnit hvert andet år set over en lang 
årrække. Tilsvarende er median maksimum den afstrømning eller vandføring, der 
overskrides i gennemsnit hvert andet år set over en lang årrække. 
 
Årsmiddelafstrømningen på 7,1 l/s/km2 svarer til 225 mm/år. 
 
I et stort opland sker der en udjævning af lokale forskelle i afstrømningerne fra de 
forskellige deloplande. Den store forskel på de to oplande gør det derfor sandsynligt, 
at minimumsvandføringerne er mindre og maksimumsafstrømningerne er større end 
angivet i Tabel 1. De angivne afstrømninger er således kun udtryk for, hvad vi ved.  
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Tabel 1 Karakteristiske afstrømninger fra målestationen i Åmose Å ved Bromølle 
gennem 35 år i perioden 19812015 inkl. Til sammenligning er afstrømningerne 
omregnet til vandføringer i Magleøgrøften ved vejen til Bodal under antagelse af 
ensartede afstrømningsforhold. 

Afstrømning 

 

Åmose Å ved Bromølle 

DMU nr. 55000018 

Magleøgrøften 

ved vej til Bodal 

Opland (km2) 292 1,5 

 l s1 km2 l s1 

Periode minimum 0,5 1 

Median minimum 1,0 1 

Underskredet 10 % af tiden 1,2 2 

Sommer median VIX 1,9 3 

Sommer middel VIX 2,8 4 

Årets median 4,3 6 

Årsmiddel 7,1 11 

Underskredet 90 % af tiden 17,8 27 

Median maksimum 31,1 47 

5 års maksimum 39,9 60 

10 års maksimum 41,0 62 

Periode maksimum 46,8 71 

 
 

3.6 Afvandingsforhold 
 
Som tidligere nævnt har vi ikke kunnet få oplysninger om dræning af arealerne øst 
for Verup Mose fra Hedeselskabets Arkiv. Der er ingen synlige spor efter drænrør i 
marken på ortofotos fra årene 19952016. Sorø Kommune har fra ejeren af Bodal 
Gods fået oplyst, at der er drænet i nordvestlige retning, hvilket er meget sand
synligt, men drænenes nærmere beliggenhed er ikke kendte. 
 
Fra Verup Mose vest for Magleøvej er der to tydelige rørafløb under vejen til grøf
ten. Fra ejendommen Magleøvej 1 er der et 8 cm rør med afløb for evt. over
svømmelser på terræn og til Magleøgrøften i St. 1287 m, som vist på længdeprofi
let i Bilag 2. Ejeren af ejendommen oplyser endvidere, at der ca. 100 m længere 
mod nord er en faskine med afløb til grøften, men denne kunne ikke findes. 
 
De to opmålinger af Magleøgrøften viser noget afvigende forhold omkring den 
rørlagte strækning under vejen mellem Magleøvej og Bodal. Morel havde i 2008 
40 cm rørudløbet til at ligge 20 cm højere end det laveste af de to 40 cm rørudløb, 
som vi fandt i oktober 2016, hvor vi målte det andet 40 cm rørudløb til at ligge 
midt imellem de to andre målinger. Morel angiver kun toppen af 40 cm rørindlø
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bet, som oplyses til at ligge i kote 24,07 m DVR90 svarende til en rørbund i ca. ko
te 24,58 m for et mufferør, hvilket viser, at rørlægningen ligger med bagfald.  
 
Ved opmålingen i oktober 2016 var rørledningen tilsyneladende tilstoppet, og 
rørindløbet kunne ikke findes under vand. Der kom kun en lille smule vand ud af 
det østlige, højeste 40 cm rør og intet ud af det lavest liggende vestlige rør. Lods
ejeren blev gjort opmærksom på forholdet. Vi har i det følgende anvendt et 
rørindløb i kote 24,58 m DVR90 fra Morels opmåling, som om at rørledningen var 
blevet vedligeholdt. 
 
Ingen af de to opmålinger omfattede tværprofilopmåling, og bunden i Magleø
grøften igennem Verup Mose var i oktober 2016 dækket af ca. 0,5 m dynd, hvilket 
gjorde det umuligt at færdes i vandløbet. Vi har i stedet anvendt den af Morel an
vendte dimension for vandløbet i sit projekt med en bundbredde på 0,6 m og et 
skråningsanlæg på 1:1 sammen med de opmålte bundkoter. 
 
På dette grundlag er der udført vandspejlsberegninger ved brug af Mannings for
mel med et ruhedstal (Manningtal) på M = 10 for en situation med en årsmedian 
afstrømning og M = 15 for en vintersituation med en 10 års maksimumsafstrøm
ning. Ruhedstallet har den egenskab, at tallet er omvendt proportionalt med den 
fysiske ruhed. Et lille ruhedstal er derfor et mål for en stor ruhed og dermed en 
større modstand mod vandets bevægelse. De anvendte ruhedstal er udtryk for 
rådgivers vurdering for en situation med henholdsvis en moderat grødevækst og 
en situation uden grødevækst.  
 
Der er på dette grundlag for såvel Kjeld Morels opmåling fra 2008 og vores opmå
ling fra oktober 2016 foretaget to vandspejlsberegninger for henholdsvis en medi
an vandføring og en 10 års maksimum afstrømning med ruhedstal M = 10 resp. M 
= 15. Resultaterne i form af beregnede vandspejlsprofiler er vist udtegnet på 
længdeprofilet i Bilag 2. 
 
Resultaterne ved ejendommen Magleøvej 1 fremgår af tabellen i Tabel 2. 
 
Tabel 2 Beregnede vandspejle i Magleøgrøften ved de to tilløb af henholdsvis en 
grøft fra øst og et 8 cm rør fra vest ved ejendommen Magleøvej 1 baseret på op
målingerne fra henholdsvis 2008 og 2016 samt for det fremlagte projekt. 
 

Sted og  
afstrømning 

Beregnet vand
spejlskote efter 
opmåling 2008 

m DVR90 

Beregnet vand
spejlskote efter 
opmåling 2016 

m DVR90 

Beregnet vand
spejlskote efter 
projektforslaget 

m DVR90 

St. 1224 m, grøft    

Årsmedian 24,01 24,12 24,14 

10 års maksimum 24,29 24,29 24,30 

St. 1287 m, 8 cm rør    

Årsmedian 24,31 24,36 24,31 

10 års maksimum 24,36 24,38 24,37 
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De beregnede vandspejlskoter i Magleøgrøften fra median afstrømningsituatio
nen i 2016 er anvendt til at beregne den nuværende afvandingstilstand på de om
kringliggende arealer.  
 
Ved den anvendte metode beregnes ud igennem det omgivende terræn overalt 
de koter, som det vil være muligt at afvande ned til med et givet fald til de aktuel
le eller projekterede vandspejlskoter. Hovedafvandingen giver i det meste af om
rådet mulighed for detaildræning med drænrør. Der er derfor i beregningerne an
vendt et fald på 3 ‰, som er et hyppigt anvendt fald ved dræning med drænrør. 
 
Derefter beregnes dybden fra terrænet i højdemodellen ned til de beregnede 
drænkoter. 
 
Herved fremkommer en model af drændybden i terrænet i og rundt om projekt
området, der anvendes til en konturering, som viser drændybden i intervaller af 
0,25 m. De arealer, hvor den beregnede drænkote ligger over terræn, betegnes 
som vandmættet jord, der ikke nødvendigvis vil blive en vandflade, hvis der sker 
overfladisk afstrømning. I drændybdeintervallet fra 0,0 til 1,0 m findes gradvist 
mere tørre jorder. Arealer med en drændybde på 0,5 til 1,0 m vil normalt være 
velegnede til græsning og høslet. En drændybde på 1,0 m anses for fuldt tilstræk
kelig for at kunne opnå en optimal rodudvikling af de almindelige landbrugsafgrø
der og dermed et optimalt udbytte. Arealer med en drændybde over 1,0 m er der
for ikke vist i kontureringen. 
 
Resultatet er for de nuværende forhold vist på kortet i Figur 7. Beregningen er af
grænset til oplandet til Magleøgrøften syd for Magleø.  
 
Det skal understreges, at de faktiske forhold kan afvige fra de beregnede på grund 
af evt. grøfter og dræns aktuelle tilstand og de konkrete jordbundsforhold. Det, 
beregningerne faktisk viser, er, om det er teknisk muligt at opnå den angivne til
stand ved enten udgrøftning eller ved rørdræning og hermed i hvilket omfang, det 
er muligt at løse aktuelt opståede afvandingsproblemer.  
 
Beregningen viser således åbne vandspejle på marken øst for Verup Mose og i den 
sydvestlige del af Verup Mose, hvilket ikke forekommer. Forskellen kan skyldes en 
afvanding med mindre fald eller til en anden side end til Magleøgrøften igennem 
Verup Mose. 
 
Den anvendte metode er således velegnet til at beskrive afvandingsforholdene på 
landbrugsjord, men metoden kan ikke beskrive vandstandsforholdene i en mere 
eller mindre intakt højmosetørv, hvis evne til at binde vand kan variere meget, og 
hvor der trods meget små afstrømninger kan være grundvandsgradienter på 10
50 ‰.  
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Figur 7.  Beregnede nuværende afvandingsforhold for en median situation (50 % tid) 
opdelt i 0,25 m dybdeintervaller og vist sammen med LIFE projektarealet. 
 

 
3.7 Tekniske anlæg 

 
Der er ikke indhentet ledningsoplysninger gennem LedningsEjerRegisteret fra 
eventuelle ledningsejere i området. Der er ikke oplyst om kendskab til ledninger af 
nogen art i området, og der er heller ikke tinglyste bestemmelser om ledninger. 
 
Affald og kortlagte forureninger 

Region Sjælland og Sorø Kommune kortlægger jordforureninger og affaldsdepo
ter. Ifølge oplysningerne på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret forure
nede grunde i projektområdet. 
 

3.8 Natur, plan og vandløbsforhold 

 
Næsten hele LIFE projektarealet i Verup Mose er registreret som omfattet af na
turbeskyttelseslovens § 3 og langt den største del er registreret som beskyttet 
mose, hvilket er vist på kortet i Figur 8. Der er 5 søer registreret som beskyttede 
og et lille engareal længst mod sydvest.  
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Der er tale om foreløbige registreringer, som vil blive nærmere undersøgt og af
grænset i tilfælde af en konkret ansøgning om en tilstandsændring. Kortlægningen 
af beskyttede vandløb er endelig. 
 
Den nordlige del af Magleøgrøften er kortlagt, som vandløb beskyttet efter natur
beskyttelseslovens § 3, som vist på Figur 8. Det er den samme strækning fra ret
ningsskiftet i den nordlige del af mosen, som var kortlagt på målebordsbladet fra 
1894 og på 4 cmkortet fra 1971. 
 
Der er ikke registreret jord eller stendiger i projektområdet som værende beskyt
tet efter museumslovens § 29a. 
 
Mosen er på de geodætiske kort kortlagt som skov, og der er derfor udlagt en 300 
m skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17 på arealerne rundt om mo
sen, hvor der ikke må bebygges eller placeres campingvogne mv.. 
 

 
 
Figur 8.  Områder registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
Enge er vist med lysegrønt, moser med brunt og søer er vist med mørkeblåt, mens 
beskyttede vandløb er vist med lyseblå streg. Projektområdet er markeret med lyst lil‐
la omrids. I baggrunden ortofoto DDO2012®, ©COWI i skala 1:10.000. 
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Hele projektområdet er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven om 
international naturbeskyttelse på grundlag af en udpegning som habitatområde 
nr. H137 efter EFHabitatdirektivet.  
 
Området er omfattet af Statens Natura 2000plan 20162012 for Natura 2000
område nr. 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge samt af Sorø Kommunes 
handlingsplan herfor. 
 
Udpegningsgrundlaget for det 3415 ha store Natura 2000område er omfattende, 
og kun en mindre del af de særligt udpegede habitatnaturtyper og udpegningsar
terne forekommer i undersøgelsesområdet. Ved statens habitatnaturkortlægning 
er der i Verup Mose registreret habitatnaturtyperne 7120 Nedbrudt Højmose og 
91D0 Skovbevokset Tørvemose med et samlet areal på 24,5 ha. Der er sandsynlig
vis ikke forekomster af de 4 udpegningsarter sumpvindelsnegl, pigsmerling, stor 
vandsalamander eller odder i Verup Mose. 
 
Den overordnede målsætning i naturplanen for Store Åmose, Skarresø og Breg
ningeområdet er delt i 6 delmålsætninger, hvoraf det er relevant for Verup Mose, 
at der skal sikres en hensigtsmæssig hydrologi i kildevæld, nedbrudte højmoser, 
skovbevoksede tørvemoser samt elle og askeskove. Skabes gunstige betingelser 
for de næringsfattige mosetyper hængesæk og nedbrudt højmose i Store Åmose
området, herunder at sikre hydrologiske betingelser, som fremmer disse lysåbne 
naturtypers gendannelse på de skovbevoksede mosearealer, samt at naturtyper
ne og arterne i udpegningsgrundlaget skal sikres en tilstrækkelig lav påvirkning af 
næringsstoffer, som de på lang sigt kan tåle. 

 

4. PROJEKTFORSLAG 

 
Magleøgrøften foreslås forlagt fra det nuværende udløb af en grøft i St. 1224 m og 
mod øst opstrøms ad den nuværende 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 forlænget 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 3 og er vist på det samlede pro
jektkort i Bilag 3. 
 
På strækningen etableres en 6,0 m lang røroverkørsel med en 3,0 m bred grusvej 
over det nye vandløb for adgang til mosen. Røroverkørslens placering skal aftales 
nærmere med lodsejeren, men forventes at blive ved hjørnet nærmest Bodal. 
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Tabel 3. Dimensioner for den nye strækning af Magleøgrøften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle krydsede drænudløb sikres frit udløb i det nye vandløb samtidig med, at dræ
net 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 
afvanding 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 
centrale 500 m af den 700 m lange afskårede strækning af det nuværende vand
løb, således at der bevares 100 m grøft i begge ender. Resten af gravefyldet for
ventes 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 
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. 
 
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 måske vil blive omfattet af vandløbslovens § 69 og i givet 
fald ikke må dyrkes.  
 
Der er tidligere af COWI foreslået etableret en 275 m lang afvandingsgrøft og 
dræn rundt om ejendommen Magleøvej nr.1 med afløb til en ny pumpestation. 
Som det vil fremgå af konsekvensvurderingen, finder vi det unødvendigt med et så 
omfattende omfangsdræn, men 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 dimensione
ret 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 såle
des, 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. 
 

Start 
Station 

Slut 
Station 

Indløbskote 
(m DVR90) 

Udløbskote 
(m DVR90) 

Anlæg 
1: 

Fald 
‰ 

Bundbredde/ 
rørdimension 

253   301 23,65 23,50  3,1 500 mm rør 

518 1658 24,06 23,72 1,5 0,3 0,6 m 
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For at sikre arealerne omkring Øgårdsvej i den nordlige del Verup Mose mod til
strømning af vand fra vandstandshævningen på matr. 2 c Verup By, Niløse etable
res der en 780 m lang HDPEmembran nedgravet fra ca. 10 cm under terræn og 
lodret ned i uomsat tørvelag eller gytje. Membranen anlægges på tværs af mosen 
fra kanten af Øgårdsvej og til Magleøvej samt ca. 3 meter fra naboskel.  
 
Længst mod øst følger membranen højere terræn, således at en vestøst gående 
grøft og et lavt liggende, tørveafgravet område i mosens nordøstlige hjørne hol
des nord for og dermed fri af membranen. Længst mod vest følger membranen en 
tørvebalke under et spor fra Øgårdsvej og ind i Verup Mose. Såfremt der her skul
le blive krydset en eller flere rørledninger med afløb fra mosen mod nord, vil 
den/de blive retableret igennem membranen. 

 

5. PROJEKTETS KONSEKVENSER 

 
Projektet har til formål dels at sikre de bestående tørveressourcer i Verup Mose 
mod fortsat nedbrydning og dels at genskabe vækst af Sphagnum i de centrale de
le af mosen. 
 
Projektets konsekvenser er beregnet ud fra de forventede vandstandsforhold i 
Magleøgrøften i en mediansituation, hvilket svarer til 50 % af tiden med større, 
henholdsvis mindre afstrømninger. Beregningerne er udført på samme måde, som 
det er vist for de nuværende forhold på kortet i Figur 7. Resultatet af de nye be
regninger er vist på kortet i Figur 9. Der er igen regnet med en gradient på 3 ‰ 
mod vandløbet.  
 
Højdeforskellene i mosen er så store, at der med de foreslåede tiltag ikke kan sik
res våde forhold i de tørveområder i det centrale område, som ligger i terræn over 
ca. kote 26 m. Disse tørvearealer fremstår med en drændybde/afvandingsdybde 
på over 1,0 m. Her vil de faktiske vandstandsforhold afhænge af tørvens evne til at 
tilbageholde vand og dermed opretholde en større gradient end i modelberegnin
gen. Størstedelen af dette centrale område vil i øvrigt blive omfattet af den mem
bran, som indgår i projektet for mosen. 
 
Det ses af kortet i Figur 9, at markerne øst for mosen vil få en væsentligt bedre af
vanding, fordi vandløbet kommer nærmere. Tilsvarende bliver den østligste del af 
mosen uundgåelig mere tør, men til gengæld bliver hele den centrale del af mo
sen mere fugtig.  
 
En opgørelse heraf for de arealer, som tilhører Bodal Gods findes i Tabel 4 opdelt 
på henholdsvis situationen før og efter projektet samt for landbrugsarealerne øst 
for mosen og mosearealerne i Verup Mose syd for den tværgående membran. I 
opgørelsen er ikke medregnet de centrale ca. 6,6 ha, som vil blive påvirket af 
vandstandshævningen i den centrale del, og som ikke kan kortlægges præcist med 
den anvendte metode, men som generelt må forventes at blive med en afvan
dingsdybde på 0,0 til 0,25 m. 
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Figur 9.  Beregnede projekterede afvandingsforhold for en median situation (50 % tid) 
opdelt i 0,25 m dybdeintervaller og vist sammen med LIFE projektarealet. 

 

 

Ejendommen Magleøvej 1 ligger på en forhøjning omgivet af meget lavt terræn. 

Terrænet når ifølge den digitale højdemodel ned i kote 24,60 m DVR90, og en gra

vet sø på ejendommen havde ved laserskanningen et vandspejl i kote 24,65 m. 

 

Ejendommen er ifølge lodsejeren udsat for en tilstrømning af vand fra det højere 

liggende og kraftigt skrånende terræn mod syd. Det er samtidig uafklaret, hvor 

stort et opland, som ejendommen modtager afstrømning fra mod vest. 

 

Vandspejlsberegningerne viser (jf. Tabel 2), at vandspejlet i Magleøgrøften ud for 

ejendommen Magleøvej nr. 1 bliver omtrent uændrede i forhold til i dag og kun få 

centimeter dårligere end forholdene angiveligt var i 2008, hvor bunden i grøften 

gennem mosen er oplyst til at have været lidt lavere. Der vil med projektet være 

uændret mulighed for at aflede vand fra terræn på den sydlige del af ejendom

men og gennem 8 cm røret ud til Magleøgrøften. 
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Tabel 4 Opgørelse af arealer i projektområdet i Verup Mose opdelt efter afvan
dingsdybde beregnet ved årsmediansituationen for henholdsvis den nuværende situ
ation som efter projektforslagets gennemførelse dels for Bodals marker øst for mosen 
samt for Bodals moseareal syd for den projekterede membran.  
 

Verup Mose 

Bodal Gods 

Arealkategori 

Drændybde 

(m) 

Nuværende 

marker 

areal (ha) 

Projekt 

marker 

areal (ha) 

Nuværende 

mose 

Areal (ha) 

Projekt 

mose 

areal (ha) 

Vandmættet <0,0 0,43 0,00 3,15 3,21 

Sump 0,0  0,25 3,39 0,01 5,51 5,48 

Våd eng 0,25  0,50 6,32 0,09 7,88 8,31 

Fugtig eng 0,50  0,75 7,49 1,16 6,87 8,66 

Tør eng 0,75  1,00 7,92 8,81 4,85 5,53 

  25,55 10,07 28,26 31,19 

 

 

På den nordlige del af ejendommen er der en risiko for, at der kan sive vand ind 

fra en hævet vandstand i mosen mod syd. Vi anbefaler derfor af forsigtighedshen

syn at etablere en åben grøft gennem det lave terræn nordvest for bebyggelsen 

og med et nyt afløb til Magleøgrøften med mulighed for at koble en drænpumpe

station på afløbet. Påvirkningen af ejendommen Magleøvej nr. 1 vil derfor blive 

begrænset til højest at berøre de nordvestligst 2,0 ha, som er meget lavtliggende.  

 

På kortene over situationen før (Figur 7) og efter projektet (Figur 9) er der små 

forskelle på op til ca. 10 cm i afvandingsdybde på arealerne i den sydlige del af 

mosen. I disse beregninger er der ikke taget højde for den forbedring af afløbsfor

holdene, som skabes med pumpestationen ved ejendommen Magleøvej 1, da 

pumpestationen kun forventes at komme i funktion i under 50 % af tiden. De 

uændrede eller i perioder lidt forbedrede afløbsforhold ved ejendommen Magle

øvej nr. 1 medfører, at afvandingsforholdene for de fire opstrøms matrikler nr. 8b, 

9k, 10a og 12a Verup By, Niløse også må betragtes som uændrede. 
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6. SAGENS BEHANDLING 

 

Projektet skal ifølge VVMbekendtgørelsen anmeldes til Sorø Kommune med hen

blik på en screening for vurdering af, om projektet er omfattet af reglerne om ud

arbejdelse af Vurdering af Virkning på Miljøet, da projektet omfatter vandløbsre

gulering, som er optaget i bekendtgørelsens Bilag 2.  

 

Dette vandløbsprojekt er udformet med henblik på at kunne vedlægges anmeldel

sen. Sorø Kommune vil herefter vurdere, om projektet skal screenes. 

Projektet skal endvidere behandles efter naturbeskyttelsesloven og vandløbslo

ven. 

 

Afgørelserne kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet.   

 

Ved sagens behandling efter vandløbsloven skal følgende lodsejere inddrages: 

 

Matr. nr. 1a Lårup By, Stenlille og 2 c Verup By, Niløse: Niels Munch Hansen, 

Lårupvej 38, 4295 Stenlille. 

 

Matr. nr. 1f Lårup By, Stenlille: Henrik Sørensen og Winnie Daisy Larsen, 

Øgårdsvej 37, 4293 Dianalund. 

 

Matr. nr. 2l Verup By, Niløse: Lis Landberg Nielsen og Mark Landberg Nielsen, 

Magleøvej 1, 4293 Dianalund. 

 

Matr. nr. 12a Verup By, Niløse: Jan Erland Andersen og Kirsten Kristiane Hall 

Andersen, Verupvej 64, 4293 Dianalund. 

 

Heraf bliver de tre første lodsejere berørt af projektet. 

 

Ret og pligt til vedligeholdelse af den nye åbne vandløbstrækning påhviler den til 

enhver tid værende ejer af matr. nr. 1a Lårup By, Stenlille.  

 

Økonomisk fordeling 

 

Omkostningerne til gennemførelse af projektet afholdes af Sorø Kommune på 

vegne af EU LIFE Nature projektet Østdanske Højmoser, LIFE/NAT/DK/00183. 

 

Tidsplan 

 

Projektet ønskes gennemført i perioden 15. august15. oktober 2017, når de om

givende landbrugsarealer er afhøstede, eller snarest derefter. 

 

 


