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RESUMÉ: 

Nationalpark Mols Bjerge har ad to omgange rydning af selvgroet træ- og buskvegetation, primært birk og pil, i Ahl-

mosen – en relativt velbevaret men tilgroningstruet tørvemose SV for Ebeltoft, ejet af Syddjurs Kommune. National-

parken har hhv. 2014 og 2018 gennemført vegetationsundersøgelser i 15 5-meter prøvefelter (NOVANA-metodik) for 

at dokumentere tørvemosens naturværdier, ændringer i dem og derved eventuelt korrigere naturplejen. Her er regi-

streret plantearter og visse strukturmål, og i analysen er der set på gennemsnitligt artsantal og på såkaldte Ellenberg-

værdier for hhv. Lys og Fugtighed. Denne rapport vurderer ændringerne over 4 år, hvor rydningen dog kun var ½ år 

gammel på ca. halvdelen af arealet. 

Vegetationsstrukturen har naturligvis ændret sig radikalt fra 2014 til 2018, idet trælaget > 1 meter er decimeret, især 

Dun-Birk og Grå-Pil. Adskillige træarter er helt forsvundet, fx Bjerg-Fyr, Bøg og Alm. Hæg.  Dette er fulgt af en tilba-

gegang for mos-arter tilknyttet skov (skyggetolerante), men også af en forsumpning – en følge af nedsat fordampning 

fra den stærkt reducerede totale bladflade. Helt logisk har dette også medført tilbagegang for mosser, tilknyttet tørre 

voksesteder, og øgning af vådbunds-mosser. Samlet set er både Ellenberg Lys og Ellenberg Fugtighed signifikant øget. 

Lysstillingen af bundvegetationen har medført en øget vækst i urtelaget, hvor den gns vegetationshøjde er øget med 

3 cm. Der er ikke væsentlig og pålidelige ændringer i den totale artsliste i prøvefelterne endnu. Det er næppe forven-

teligt efter så kort tids rydning (hhv. 4 og ½ år), ligesom nye arter ofte vil være fåtallige i starten og derfor næppe 

optræde i prøvefelterne (ca. 10% af mosens areal). Uden for prøvecirklerne er der således fundet karakteristiske 

arter for tørvemosen, såsom Porse, Klokkelyng og Spraglet Tørvemos. 

Udviklingen i tørvemosens fysiske og strukturelle forhold med øget fugtighed og lys er et godt udgangspunkt for at 

forvente et langsigtet positiv udvikling i tørvemosens særlige biodiversitet. Nationalpark Mols Bjerge vil derfor forsø-

ge at fastholde og udvikle de opnåede resultater. 

 

INTRODUKTION 
Ved Ahl Hage (tidligere Sandhage), midt i Ahl Plantage, SV for Ebeltoft, findes en værdifuld tørvemose, her kaldet 

”Ahl Mose”, som i nuværende udbredelse er på ca. 1 hektar. Den er mod syd adskilt fra et andet tidligere og nu dræ-

net og bebygget mose-område med en lav dæmning med et hjulspor/sti. Nord for Ahl Mose ligger endnu en lavvan-

det mose, som dog er mere næringsrig og tilgroet med højstauder, især Tagrør. 

Det fremgår af luftfotos (fx webkort.syddjurs.dk), at Ahl Mose siden 1945 er groet mere og mere til med træer og 

buske. Generelt er lysåbne moser, herunder også tørvemoser, truet af tilgroning mange steder i Danmark, og det 

gælder også i Syddjurs Kommune, hvor tørvemoser i øvrigt er en relativt sjælden naturtype. Mosen rummede ved 

besigtigelse i 2010 dog stadig rester af værdifuldt naturindhold, der er tilknyttet lysåbne moser, blandt andet Kry-

bende Pil og tørvemosser (Sphagnum).  

I 2014 lavede Nationalpark Mols Bjerge en samarbejdsaftale med lodsejer, Syddjurs Kommune, om et lokalt frivillig-

drevet naturgenopretningsprojekt – at genskabe de lysåbne forhold ved at rydde mosen for træer og større buske. 

Det rakte dog langtfra og efterfølgende har både et hold nyttejob’ere fra Syddjurs Kommunes Jobcenter fortsatte 
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rydningen af mosens sydlige halvdel. I vinteren 2017-18 fik Nationalpark Mols Bjerge en entreprenør til at færdiggøre 

rydningen af hele mosens areal samt at rydde genvækst fra stub af birk og pil i den tidligere rydning. Al træ- og gren-

biomasse blev udslæbt og fjernet, mens en række afmærkede træer blev efterladt uskadte (Tørst, Porse og Krybende 

Pil overalt på fladen samt markante Alm. Eg langs bredderne) og 25-30 større uønskede træer blev efterladt ring-

afbarkede til ”spætte- og svampetræer”. 

   

  
Figur 1a-d: Et smukt syn ultimo juni 2018 i den nu lysstillede mose var den pletvise dominans af Smalbladet Kæruld i 
blomst (ø.tv.). Udenfor prøvefelterne fandtes andre tørvemose-arter, fx Porse (i knop, ø.th.) og Klokkelyng (n.tv.). Især 
i vinterhalvåret kan der være høj grad af vanddækning (ø.th. & n.th.). 

For at kunne dokumentere eventuelle forandringer i mosens plantearts-sammensætning som følge af trærydningen, 

har Nationalpark Mols Bjerge bedt HabitatVision A/S om i maj 2014 at foretage en basis-monitering med prøvetag-

ning fordelt over hele det skovbevoksede moseområde (Reddersen & Aude 2014). Efterfølgende har det dels virket 

som om, at vegetationen på ryddede arealer var forandret, og dels er der ryddet flere arealer siden basis-

moniteringen i 2014. Derfor besluttede nationalparken at gennemføre en ny monitering i 2018 efter samme metode. 

Det er hensigten, at denne monitering skal (1) danne basis for evidensbaseret naturforvaltning, (2) give løbende 

overblik over en forventet positiv udvikling i naturværdierne og (3) herunder indvandring af nye karakteristiske arter 

– eventuelt særlige og truede arter - for det truede levested som tørvemoser er i det meste af Danmark.  

Denne rapport er en revideret udgave af HabitatVisions notat (Aude & Bennett 2018) og gennemgår vegetationsæn-

dringen fra 2014-2018. 
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METODE 
Den anvendte moniteringsmetode er baseret på den metode, som anvendes i det nationale naturovervågnings-

program NOVANA (Fredshavn m.fl. 2011) med enkelte tilpasninger til formålet. 

  
Figur 2a-b: Illustration (tv.) af pin-point-ramme, der viser placeringen af de 16 krydspunkter. Foto (th.) af pin-point-
ramme placeret i vegetation, anvendt i denne undersøgelse. 

Der er fra starten i 2014 udlagt 15 tilfældige punkter i mosens tidligere kortlagte udbredelse (punkterne er placeret 

på det danske 10 m kvadratnet). Herefter kaldet prøvefelter og nummereret 1-30 (med huller i talrækken, fig. 3).  

Prøvefelterne er lokaliseret med GPS (jf. Bilag 1), og der er i hvert prøvefelt foretaget følgende registreringer: 

• Pinpoint-analyse af mos- og karplantearter i en ramme på 0,5 x 0,5 meter, hvor hver arts forekomst regi-

streres ved berøring med en pind, der stikkes ned gennem vegetationen ved hvert af 16 krydspunkter. 

Krydspunkterne dannes af snore udspændt i rammen og nummereres som vist i Figur 2. Pointscoren går fra 

1-16 i hvert prøvefelt. 

• Supplerende mos- og karplantearter indenfor rammen, som ikke forekommer i de 16 punkter (som ikke 

blev ramt af pinden). Disse arter tildeles scoren 0,5. 

• Supplerende mos- og karplantearter, som forekommer i en cirkel med 5 meters radius og centrum i midten 

af rammen. Disse arter tildeles scoren 0,25. 

• Vegetationshøjde (af urtelaget) ved hver af rammens fire sider. 

• Dækningsgrad af dværgbuske, træer/buske < 1 meters højde, træer/buske > 1 meters højde, samt det sam-

lede vedplantedække angivet i m2 indenfor 5-meter cirklen. Areal af 5-meter cirklen er 78,5 m2 og maximal 

dækning i 15 cirkler således 1178 m2. 

• Pinpointscoren fra 1-16 angiver således, hvor mange gange arten er ”ramt” af pinden i pinpointrammen. 

Scoren 0,5 angiver tilstedeværelse i rammen (men ikke ramt af pinpoint-pinden). Scoren 0,25 angiver tilste-

deværelse i 5 meter cirklen, men ikke i rammen. Den maksimale værdi en art kan have er således 240 (15 

prøvefelter x 16 pinde i pin-pointrammen) svarende til meget dominerende dækning i mosen.  
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Figur 3: Oversigt over Ahlmose og de 15 undersøgte prøvefelter. Der er huller i talrækken, hvor højeste er nr. 30. 

 

Alle tørve- og bladmosser er bestemt til artsniveau, også i pinpoint-rammen, hvilket afviger fra proceduren i NO-

VANA-overvågningen. Levermosser er som udgangspunkt angivet som "levermosser" i 2014 men artsbestemt i 2018.   

I 2014 blev moniteringen foretaget i perioden 8. maj til 17 juni.  I 2018 blev moniteringen foretaget den 27. - 28. juni.  

Sommeren 2018 var ekstrem tør og meget varm, og mange tørvemosser var helt tørre og smuldrende pga manglen-

de nedbør. Dette bekræftes af data fra DMI.dk, hvor nedbøren samlet for maj og juni var 105 mm i 2014 overfor 42 

mm i 2018. 
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DATAHÅNDTERING 
Data er indtastet i vegetationsdatabasen Turbowin, og efterfølgende kvalitetssikret. Herefter er der udregnet gen-

nemsnitlig Ellenbergværdier for Lys (L), og Fugtighed (F) for prøvefelterne. Der er anvendt den britiske tilpassede 

version af Ellenbergværdier (Hill et al. 1999). For hver prøvefelt og år er der beregnet artsantal. Derudover er der 

indsat ”lysåben” artscore hvor de findes (Fredshavn og Ejrnæs 2009, se Bilag 2). 

Der er tillige udført et almindeligt t-test for at teste, om der er signifikant forskel mellem 2014 og 2018 på gennem-

snittet af Ellenbergværdier, artsscore og artsantal. 

 

RESULTATER 
 

Ændringer i vegetations-strukturen: 

Data viser, at der er sket en øgning i gennemsnitlig vegetationshøjde (urtelaget) på 3 cm (Tabel 1). Den estimerede 

dækning af dværgbuske er uændret. Derimod er den estimerede dækning af vedplanter <1 meter øget med 50 m2 i 

de 15 prøvefelter. Til gengæld er den estimerede dækning af vedplanter > 1 meter faldet med 754 m2 i de 15 prøve-

felter, svarende til et gennemsnitlig fald på ca. 50 m2 i hvert prøvefelt på 78,5 m2 (Tabel 1).   

Tabel 1: Registrerede strukturer i de 15 prøvefelter. 

Strukturmål for vegetationen Middel 2014 Middel 2018 Forskel 

Vegetationshøjde i urtelaget (cm) 8,8 11,8 3,0 

Estimeret dækning af dværgbuske (m2) 0,5 0,5 -0,1 

Estimeret dækning af vedplanter < 1 meter (m2) 7,7 57,8 50,0 

Estimeret dækning af vedplanter >1 meter (m2) 944 190 -754 

 

Vegetationsændringer 

Der blev i alt registreret 61 arter i de 15 prøvefelter ved de to moniteringsrunder: 33 arter af karplanter, 18 bladmos-

ser, 5 tørvemosser og 5 levermosser. 

 I 2014 blev der registreret 54 forskellige arter overfor 45 i 2018. Ca. 87 procent af arterne, som er registreret i 2018, 

er gengangere fra 2014 (Tabel 2).  

Tabel 2: Opgørelse over antal registrerede arter i 2014 og 2018  

  Antal (stk) 

Arter total 63 

Arter fundet i både 2014 og 2018 47 

Arter kun fundet i 2014 54 

Arter kun fundet i 2018 45 

 

Der blev i gennemsnit registreret signifikant flere arter i 2014 end i 2018 (Tabel 3). Derudover er gennemsnitlig Ellen-

bergværdi både for Lys og Fugtighed signifikant højere i 2018 end i 2014 (Tabel 3).  
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Tabel 3: Gennemsnitsværdier pr. prøvefelt for Ellenberg Lys og Ellenberg Fugtighed, DCE’s artsscore-værdier (Fredshavn & Ejrnæs 
2007, 2009) samt antal arter. Derudover er angivet P-værdien fra T-testen.  

  Middel 2014 Middel 2018 P-Værdi 

Ellenberg Lys 4,6 5,2 0,04 

Ellenberg Fugtighed 4,7 5,6 0,04 

DCE-Artsscore 3,021 3,103 0,69 

Antal arter 17,1 13,6 0,03 

 

De 15 prøvefelter blev genbesøgt og fundet ved hjælp af håndholdt GPS, og der er en vis usikkerhed på præcisionen 

af prøvefeltsplaceringen fra 0-8 meter fra 2014 til 2018. Derfor kan det være betydelig usikkerhed at lave direkte 

sammenligninger mellem de to år mht. enkelte arter. Af den grund er der eftersøgt mønstre i data ved at summere 

forekomsterne inden for forskellige plantetyper hhv. træ, busk, lian, dværgbusk, urt, græs, siv, halvgræs, mos, tør-

vemos og levermos (Tabel 4).  

Tabel 4: Den samlede ændring fra 2014 til 2018 af pin-pointscoren af forskellige arter fordelt på plantetyper.  DOM er dødt organi-
ske materiale. Antallet af arter i de forskellige plantetyper fremgår at kolonne 2. I 3. kolonne angives ændringerne i pinpoint-scoren 
fra 2014 til 2018. 

Plantetype Antal arter Ændring i pin-point 2018-2014 
Træ 11 -126,25 
Mos 6 -11 
Levermos 5 -2,75 
Mos (tør) 4 -2,25 
Mos (skov) 4 -2 
Busk 3 -0,5 
Lian 1 0 
Dværgbusk 3 0,25 
Urt 3 0,25 
Mos (mose) 4 2,25 
DOM 1 5 
Siv 2 6 
Græs 6 6,5 
Halvgræs 5 25 
Tørvemos 5 32,75 
 

Mosserne er den mest artsrige gruppe med 18 arter, og arter med meget forskellig forskellige økologi. Derfor er 

mosserne yderlig opdelt i arter, som oftest findes på tørre lysåbne lokaliteter (4 stk.), arter som oftest findes på lys-

åbne våde (mose) lokaliteter (4 stk.), arter som fortrinsvis findes i skov (4 stk.), og endelig resten (6 stk.) som har en 

bred eller usikker økologisk amplitude. 

Den største ændring er tilbagegang for trædækningen på mere end 126 pinpoint-score (Tabel 4). Det er primært 

Dunbirk som står for tilbagegangen med 148,25 pinpoint-score. Der er også træer, som er gået frem, hvilket især 

gælder for Bævreasp og Grå-Pil med hhv. 9,5 og 7 pinpoint-score. Derefter er det især mosserne, som er gået tilbage. 

Der er tale om arter tilknyttet skov og tør bund, men også gruppen af mosser som har en bred økologisk amplitude, 
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primært Almindelig Kortkapsel (Brachythecium rutabulum) og Almindelig Kløvtand (Dicranum scoparium). Mosser 

tilknyttet mose har til gengæld øget dækningen. 

Buske, lianer, dværgbuske og urter har stort set ingen ændringer (Tabel 4). Dødt organisk materiale (DOM) har øget 

sin dækning og siv (Knopsiv) har haft en fremgang, på 6,5 pinpoint-score. 

Græsserne, repræsenteret af 6 arter, har samlet set også haft en fremgang, i alt 6,5 pinpoint-score (Tabel 3), men 

dykker man ned i data ses, at det dækker over en tilbagegang for Blåtop med 9 pinpoint-score, og en fremgang for 

Eng-Rørhvene på 14,5 pinpoint-score. Indenfor halvgræsserne er der også en markant fremgang på 25 pinpoint-

score, for mange arter, hvor især Almindelig Star er gået frem med 28,25 pinpoint-score.  

Den gruppe, som har oplevet den største fremgang er fem arter af tørvemosser med næsten 33 pinpoint-score, hvil-

ket svarer til en stigning på næsten 36 pinpoint-score. 

Denne ændring ses især for Brodspids-Tørvemos (Sphagnum fallax) og Stump Tørvemos (Sphagnum inundatum), der 

begge er gået frem. Det er værd at bemærke, at der også er registreret en tilbagegang for Udspærret tørvemos (S. 

squarrosum), men det er skyldes sandsynligvis at eet felt (feltnr. 15) ikke er placeret præcis samme sted de to år. I 

2014 var der 15 pinde der ramte Udspærret Tørvemos og i 2018 var det i samme felt Stump Tørvemos. Arterne er 

svære at forveksle med hinanden, så forklaringen må være usikkerheden i præcis GPS-relokalisering af prøvefelterne. 

  
Figur 4a-b: Der findes flere steder, hvor tørvemosser dominerer, normalt i mosens vådeste partier (tv. 2014). I sommeren 2018 (th.) 
var mosen og tørvemosserne meget udtørret. I baggrunden Smalbladet Kæruld. 
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DISKUSSION OG KOMMENTERING AF RESULTATER 
Struktur 

At der er sket en øgning i gennemsnitlig vegetationshøjde til trods for, at der er fældet mange træer skyldes, at træ-

kronelaget ikke indgår i målingen. Den anvendte metode kaldes plademetoden, og den måler typisk urtevegetatio-

nen (Fredshavn et al. 2011) og ikke trækronen. Det kan derfor konkluderes, at urtevegetationen har øget tilvæksten i 

højden som respons på øget lystilgang, efter at træerne er fjernet.  

At den estimerede vedplantedækning <1 meters højde er øget på 4 år, kan tilskrives genvækst og sideskud fra fælde-

de træer. 

Vegetation 

Overordnet set giver de indsamlede vegetationsdata god økologisk mening. Der er sket en 

• tilbagegang for træer og mosser tilknyttet skov og tørre lokaliteter; men en 

• fremgang for siv, græsser, halvgræsser, vådbundsmosser og tørvemosser som er tilknyttet våde forhold. 

Det tyder på, at der er sket en forsumpning samtidig med fældningen af træerne. Der et velkendt fænomen i skov-

driften, idet transpirationen reduceres på arealer, når træernes store bladareal og dermed evapotranspirationen, 

forsvinder. Dette bekræftes af den signifikante stigning i Ellenberg-Lys og Ellenberg-Fugtighed.  

Tilbagegangen for skovarter skyldes, at træerne er ryddet og mosen igen er blevet lysåben.  

Forskellen i antal arter skyldes især, at fx træarterne Bjerg-Fyr, Bøg og Almindelig Hæg er fjernet, og at der er nogle 

mosser, som især er tilknyttet skov og tør natur, der er forsvundet eller ikke registreret. Forskellen i, om en art ikke 

er registreret i 2014 og 2018, kan tilskrives, at prøvefelterne ikke er placeret helt det samme sted som første gang. 

Desuden kan den meget tørre situation ved besigtigelsen i 2018 gøre det nærmest umuligt at finde eksempelvis små 

levermosser, hvor nogle er på størrelse med en lille sytråd. Disse klasker helt sammen, og bliver umulige at finde.  

Den store tilbagegang for træerne skyldes naturligvis, at mange træer er fældet og fjernet fra området. Enkelte træ-

arter, som fx bævreasp, har oplevet en fremgang, hvilket formentlig skyldes en mindre ændring i placering af et prø-

vefelt, fordi ændringen udelukkende skyldes forskel i pin-point registreringen i et enkelt prøvefelt. 

Øgningen i DOM (dødt organisk materiale) skyldes åbenlyst, at der er ved rydningen er efterladt en del mindre stum-

per (smågrene og kviste) af de fældede træer og buske. 

KONKLUSION 
Mosen er på bare 4 år tilbageført til en værdifuld tørvemose i Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge, hvor 

denne naturtype er sjælden. Rydningen af træopvæksten har haft en signifikant gavnlig effekt på vegetation tilknyt-

tet den lysåben mose, naturligvis i første omgang på vegetationsstrukturen. Men der er også markant fremgang for 

tørvemosser og plantearter, som er tilknyttet sumpede forhold, hvilket indikerer, at der samtidig med fældningen af 

træer, er sket en forsumpning af området. Nyindvandring af arter som respons på den forbedrede habitatkvalitet kan 

være vanskelig pga afstanden til artsrigere tørvemoser, men spredning via trækkende vandfugle er kendt. 
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Det anbefales at genvækst fra stødene af de fældede træer bekæmpes og fjernes løbende.  

  
Figur 5a-b: Der er fældet mange birketræer i mosen og fra de fleste stubbe ses talrige nye skud fra sovende knopper (tv.). Græsset 
Blåtop (th.) er udbredt i Ahl-mosen, og den indtager hurtigt pladsen efter rydninger, her efter rydning af et buskads af Grå-Pil. 

Forslag til fremtidig monitering 

Det anbefales at prøvefelterne fremover markeres med en træpæl eller lignende. Dette vil reducere meget af den 

variation, som er i data. 

Det anbefales desuden at foretage overvågningen tidligt på foråret eller i efteråret, når der er kommet nedbør. 
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Figur 6: Ved seneste rydning i 2018 blev 25-30 større træer efterladt i mosen, men aflivet til ”spætte- og svampetræer” vha ”ring-
ning”. Men også her ses genvækst fra basis. 

 

TAK  
Tak til lodsejer, Syddjurs Kommune, for samarbejde om og hjælp til naturgenopretningsprojektet, specielt biologerne 

Lars D Bruun & Morten Aakjær Jørgensen (Natur & Miljø). Tak til frivillig i Nationalpark Mols Bjerge, Jørgen Christian-

sen, for indberetninger af flora, fauna og funga i området. 
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BILAG 
Bilag 1: UTM-koordinater for de 15 undersøgte prøvefelter (format Euref89 (UTM xone 32)). 

Prøvefeltnr. Utm_x Utm_y 
1 601850 6227230 
4 601790 6227330 
5 601820 6227270 
6 601810 6227310 
7 601800 6227340 
9 601820 6227260 
10 601840 6227220 
11 601830 6227210 
13 601810 6227160 
15 601830 6227190 
16 601830 6227290 
17 601820 6227300 
18 601810 6227300 
19 601790 6227310 
30 601820 6227170 
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Bilag 2: Registrerede arter sorteret efter type. Artsscore (hvor den findes) er efter Fredshavn & Ejrnæs (2007, 2009). 

Sum 2014 Sum 2018 Forskel Type Dansk artsnavn Latinsk artsnavn Arts-score 
0,25 0 -0,25 Bregne Finbladet Mangeløv Dryopteris expansa 5 

1,5 0,75 -0,75 Busk Krybende Pil Salix repens ssp. repens  4 
0,25 0 -0,25 Busk Brombær coll. Rubus sect. Rubus 3 
0,25 0,75 0,5 Busk Øret Pil Salix aurita 2 

19 24 5 DOM Dødt organisk materiale  -  - 
0,25 0 -0,25 Dværgbusk Blåbær Vaccinium myrtillus 5 
0,25 0,25 0 Dværgbusk Klokkelyng Erica tetralix 5 

0 0,5 0,5 Dværgbusk Hedelyng Calluna vulgaris 4 
84 75 -9 Græs Blåtop Molinia caerulea 3 

1 1,25 0,25 Græs Tagrør Phragmites australis 3 
0,75 0,75 0 Græs Bølget Bunke Deschampsia flexuosa 3 

0 0,5 0,5 Græs Hunde-Hvene Agrostis canina 4 
0 14,5 14,5 Græs Eng-Rørhvene Calamagrostis canescens 3 
0 0,25 0,25 Græs Bjerg-Rørhvene Calamagrostis epigejos 1 

6,25 3,75 -2,5 Halvgræs Tråd-Star Carex lasiocarpa 5 
13,75 42 28,25 Halvgræs Almindelig Star Carex nigra var. nigra 4 

0,5 0,5 0 Halvgræs Blære-Star Carex vesicaria 3 
4 2,75 -1,25 Halvgræs Smalbladet Kæruld Eriophorum angustifolium 4 

0,5 1 0,5 Halvgræs Stiv Star Carex elata 3 
0,5 0 -0,5 Levermos Sylspidset Kamsvøb Chiloscyphus coadunatus 5 

0 0,25 0,25 Levermos Flad Kantbæger Cephalozia connivens  - 
0 0,25 0,25 Levermos Udspærret Dværgtråd Cephaloziella hampeana  - 

0,25 0,25 0 Levermos Forskelligbladet Kamsvøb Chiloscyphus profundus  - 
2,75 0 -2,75 Levermos Levermos sp.    - 
0,25 0,25 0 Lian Almindelig Gedeblad Lonicera periclymenum 3 

3 0,25 -2,75 Mos Almindelig Kortkapsel Brachythecium rutabulum 2 
10,25 2,75 -7,5 Mos Almindelig Kløvtand Dicranum scoparium 4 

3,75 5 1,25 Mos Almindelig Cypresmos Hypnum cupressiforme 4 
1,25 0 -1,25 Mos Stribet Krogblad Sanionia uncinata  - 

1 1,25 0,25 Mos Almindelig Nikkemos Pohlia nutans  
1 0 -1 Mos Forskelligbladet Vortetand Kindbergia praelonga 2 

3,5 1,75 -1,75 Mos (mose) Almindelig Filtmos Aulacomnium palustre 5 
0,25 0 -0,25 Mos (mose) Almindelig Skebladsmos Calliergon cordifolium 4 
0,75 5 4,25 Mos (mose) Kær-Seglmos Drepanocladus aduncus 4 
0,25 0,25 0 Mos (mose) Spids Spydmos Calliergonella cuspidata 4 
3,25 1,75 -1,5 Mos (skov) Kugle-Filtmos Aulacomnium androgynum  - 
1,25 1,5 0,25 Mos (skov) Brunfiltet Stjernemos Mnium hornum 3 

0,5 0 -0,5 Mos (skov) Stub-Pølsekapsel Herzogiella seligeri  - 
0,25 0 -0,25 Mos (skov) Slank Stammemos Isothecium myosuroides  
1,25 0,5 -0,75 Mos (tør) Hede-Cypresmos Hypnum jutlandicum 4 
0,75 0 -0,75 Mos (tør) Trind Fyrremos Pleurozium schreberi 3 
0,75 0 -0,75 Mos (tør) Hulbladet Fedtmos Scleropodium purum 3 
0,25 0,25 0 Mos (tør) Stjerne-Bredribbe Campylopus introflexus -1 
0,25 6,5 6,25 Siv Knop-Siv Juncus conglomeratus 3 
0,25 0 -0,25 Siv Lyse-Siv Juncus effusus 2 

180,5 32,25 -148,25 Træ Dun-Birk Betula pubescens 1 
9 15,25 6,25 Træ Almindelig Eg Quercus robur 3 

1,25 1 -0,25 Træ Tørst Frangula alnus 3 
0,5 0,75 0,25 Træ Skov-Fyr Pinus sylvestris 2 

2,25 9,25 7 Træ Grå-Pil Salix cinerea 2 
0,25 0,75 0,5 Træ Vorte-Birk Betula pendula 1 
0,25 0 -0,25 Træ Klit-Fyr Pinus contorta -1 

0,5 0 -0,5 Træ Bøg Fagus sylvatica 3 
0,5 10 9,5 Træ Bævreasp Populus tremula 3 

0,25 0 -0,25 Træ Almindelig Hæg Prunus padus 3 
0,25 0 -0,25 Træ Bjerg-Fyr Pinus mugo -1 

(forts.) 



   

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 24  –  Aude et al. 2018: Vegetationsudvikling efter naturpleje i tørvemose ved Ahl  |   15 

 

 

13,5 45,5 32 Tørvemos Brodspids-Tørvemos Sphagnum fallax 4 
1,25 0,75 -0,5 Tørvemos Frynset Tørvemos Sphagnum fimbriatum 3 

60,25 76,25 16 Tørvemos Stump Tørvemos Sphagnum inundatum -  
15,75 1 -14,75 Tørvemos Udspærret Tørvemos Sphagnum squarrosum 4 

0,5 0,5 0 Tørvemos Almindelig Tørvemos Sphagnum palustre 4 
0,75 1 0,25 Tokimbl. urt Almindelig Fredløs Lysimachia vulgaris 3 

0 0,25 0,25 Tokimbl. urt Vand-Pileurt Persicaria amphibia 2 
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