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 Statens Vand- og Naturplaner 
 Landsdækkende overblik over de steder hvor GATØ naturtyper) 
    forekommer i forskellig naturkvalitet og bevaringsstatus 
    (dårlig til høj).  
 Tilstandsvurderingen skal gøres arealdækkende på landsplan 
     og baseres på data der er eller kan gøres tilgængelige.  

Baggrund for projektet 
 



• Sammenligning af 
arealer med våde 
naturtyper i det 
udrænede landskab 
og med drænede 
landskab 

Dette foredrag 



Kortværker i 200 år 

efter1920 

tidslinje 

200 års afvanding af lavbundsjorde 



Introduktionen af drænrøret i Danmark 

 Drænrøret opfundet i England i 1843 
 Introduceret i Danmark i 1850-erne 

Breuning-Madsen (2010) 



Elsnab-Olesen, 2009 



Elsnab-Olesen, 2009 

I 1970 er ca. 50% af landbrugsarealet rørdrænet 
 
Ca. 15.000km2 (15m afstand): 
- 1 mio. km drænrør !! 
- Månen /  retur 
- 25 gange rundt om jorden  



Scanning, georeferering og digitalisering af de fire kortværker.  
§3 områder repræsenterer det moderne kortværk 

Kortværker På landsplan Naturstyrelsen projekt 
(Tre 5x5km2 testområder) 

O1 Scannet, dækker hele 
landet (undtagen 
Sønderjylland) 

Georeferering Gammel 
digitalisering af eng- og 
mosearealer 

Høje Målbordsblade Scannet og georefereret Ny digitalisering af eng- og 
mosearealer 

Lave målbordsblade Scannet og delvis 
digitaliseret (fælles klasse 
af våde naturtyper) 

Ny digitalisering af eng- og 
mosearealer 
 

§3 områder Digitaliseret arealer med 
GATØ 

Tilgængelig i 
naturtilstandsdatabasen 



En vigtig forudsætning for metoden  

• 4010 Våd hede: Vegetationen er typisk præget af dværgbuske 
• 6410 Tidvis våd eng: Grundvand i rodzonen (måske 20-40 cm), 

eventuelt udgrøftet rigkær  
• 7210 Hvas avneknippemose: Bredzone af grundvandsfødt sø eller 

vandfyldt lavning 
• 7230 Rigkær: Ofte sivende grundvand lige under overfladen  
• 2190 Klitlavning, som kan indeholde en række forskellige 

undertyper som fx rigkær 
 
 

• 7110 Højmose: Nedbørsbetinget naturtype, med indirekte 
påvirkning fra grundvand 

• 7120 Nedbrudt højmose: Tidligere højmose, hvor vandbalancen er 
ødelagt 

• 7140 Hængesæk : Grundvand strømmer langsomt ud i sø/mose 
under tilgroning 

• 7150 Tørvelavning: Pionersamfund på blotlagt tørv eller fugtigt 
sand 

• 7220 Kildevæld : Sivende grundvand på overfladen 
 
 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose: Kan dannes ved tilgroning af 
næringsfattige, sure moser 

• 91E0 Elle-askeskov: Kan dannes ved tilgroning af kalkrige moser 

Våde naturtyper i §3 omr. Eng og mose signaturen i 
O1, HMB og LMB ≈ 



Mønsterkending af eng og mose 
tegnet på de gamle kort er 

desværre ikke mulig at 
automatisere ved fx billedanalyse !  

 



3 testlokaliteter (5 x 5 km2) 



 Datafangst fra gamle 
projekter 

 Digitalisering af O1, 
HMB & LMB i 5x5km2 

testområde ved  
Bjerringbro / Hvorslev 
 

Metode 



Historisk reduktion i eng og 
mose arealet !! 



Påvirkninger 
 
Forskellige menneskelige indgreb der tilsigtet eller utilsigtet har 
resulteret i afvandingen af lavbundsjordene i Danmark 

O1 HMB LMB §3 

1800-1850 1850-1900 1900-1950 1950-idag 

Grøftning +++ + + + 
Rør-dræning - +++ +++ +++ 

Grundvandsindvinding - + ++ ++ 

Bynær udvidelse - - - + 

-: Ingen påvirkning; +: mulig mindre påvirkning;  
++: nogen påvirkning +++: stor påvirkning 



Eng og mose arealer med/uden 
kontakt til grundvand 

§3- analysen viser: 
• 35 % eng og 35% 

mose 

hektar Vådområde med/uden 
kontakt til 
grundvandmagasin (%) 

ialt med uden ukendt 

eng 97008 35,2 52,4 12,4 

mose 91773 35,3 51,0 13,7 

Landdækkende integreret kort 



Perspektivering 

Udbredelse af eng, mose og GATØ 
naturtyper på landsplan er mulig men 
kræver væsentlige resourcer i 
digitalisering af gamle kortværker 
 
Udpegning af i dag drænede 

lavbundsareal til klimatilpasning  
 
 



Der er stadig 
håb for moser 
og enge i DK 



Vand og Jord, maj 2015, 56-59 GEUS rapport 2014/73 
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