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1. Resume
Undersøgelser på højmosearealet ved Centralgården i Store Vildmose har vist, at tørvelagets tykkelse
er svundet fra ca. 380 cm ved opdyrkningen i 1930 til ca. 160 cm i 1974.

Svindet skyldes
1. Mekanisk sammensynkning af tørvelaget på grund af kultivering og gentagne afvandinger.
2. Mineralisering af de uomsatte plantedele som følge af mikrobiologisk aktivitet.

Måling af CO2-produktionen viste en årlig frigørelse på ca. 4.000 kg kulstof pr. ha. Råaskeindholdet
er øget med ca. 0,4 pct. pr. år.

Der er sket en mineralisering på 1 cm tørvelag pr. år eller ialt 44 cm i undersøgelsesperioden. Den
mekaniske sammensynkning af mosen var størst straks efter opdyrkningen og aftog med tiden.
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Oversigt over sætning i Store Vildmose
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Efterhånden er afvandingsgrøfter og drænledninger placeret i mineraljorden under tørvelaget, og det
mekaniske svind vil blive mindre.

Mineralisering af tørvelaget kan ikke hindres, når betingelser for en planteproduktion er til stede.
Den mængde kulstof, der fremover årligt frigøres ved mineralisering, vil antagelig være af samme
størrelse som i undersøgelsesperioden; men hastigheden, hvormed tørvelaget svinder, vil aftage
stærkt, og det vil vare 200-250 år, inden hele tørvelaget er mineraliseret.

Nøgleord: Højmosetørv, mineralisering.

2. Summary
Measurements carried out in the peat bog on Central Farm (Centralgården) in The Great Bog have
shown that the thickness of the peat layer decreased from some 380 cm when it was taken into
cultivation in 1930 to about 160 cm in 1974.

The decrease is due to: -
1. mechanical compression of the peat as a result of cultivation and repeated drainage, and
2. mineralisation of undecomposed plant matter as a result of microbiological activity.

Determinations of production of CO2 revealed an annual release of some 4.000 Kg of carbon per
Hectare. The raw ash content has increased by about 0.4 per cent per annum.

Mineralisation has proceeded at the rate of 1 cm of peat per year, or 44 cm in all since observations
began. Mechanical compression of the bog was greatest immediately after the area was taken into
cultivation, and has since slackened off gradually.

Review of sinkage in The Great Bog
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Drainage ditches and drainpipes are now more or less all buried in the sandy subsoil below the peat
layer, so mechanically produced sinkage should diminish.

Mineralisation of the peat cannot be prevented as long as conditions for plant production prevail.
The quantity of carbon released by mineralisation each year will presumably continue to be of the same
order of magnitude as it has been throughout the period of investigation, but the rate of disappearance
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of the peat will decline sharply, and the entire layer should not have mineralised away completely for
another 200 or 250 years.

Key Words: Peat, mineralisation

3. Indledning
Denne beretning skal søge at belyse en del af de
mekaniske og kemiske forhold, der betinger det
store svind, der er sket i tørvelaget i Store Vild-
mose i de 50 år, der er gået, siden opdyrkningen
begyndte.

Hele opdyrkningsarbejdet, som er beskrevet af
konsulent M.K. Kristensen (2), gav anledning til
mange målinger af forskellig art. Et spørgsmål,
der havde stor interesse var, hvor meget tørvela-
get ville synke på grund af afvanding og kultive-
ring.

4. Målinger af mosens sammensynkning
4.1. Ældre målinger
Fra opdyrkningen af Store Vildmose begyndte
først i 1920'erne og frem til 1941, foretog ingeni-
ør-kaptajn K. Prytz (6) mange målinger og iagtta-
gelser af tørvelagets sammensynkning. Undersø-
gelser blev gennemført på den måde, at der for-
skellige steder i mosen blev gravet pæle ned til
fast bund. Pælene var forsynet med nivellerings-
mærker med relation til DNN (dansk normal nul).
Med visse mellemrum blev der fortaget nivelle-
ment ved disse pæle suppleret med nivellement af
nogle fastlagte linier over terrænet.

Undersøgelsens formål var at finde et matema-
tisk udtryk for sammensynkning i et tørvelag af en
kendt tykkelse.

Ingeniørkaptajn K. Prytz (6) arbejdede ud fra
den hypotese, at moseoverfladen ville falde til ro
ved en eller anden terrænkote »ved en vis bestemt
benyttelse af arealet - afgræsning ved kreaturer -
og dermed forbunden jordbehandling«.

Prytz regnede kun med en mekanisk sammen-
synkning af tørvelaget, forårsaget af afvanding og
kultivering, og ventede, at der efterhånden ville
blive stabile tilstande i lighed med det, der kendes
fra mineraljorde.

4.2. Nyere målinger
Efter nogle års dyrkning viste praktiske erfarin-

ger, at denne teori ikke holdt stik. De stabile
forhold indtraf ikke, idet mosens overflade blev
ved med at synke.

For at belyse årsagen til den stadig ustabile
tilstand, blev der foretaget nogle fysiske og kemi-
ske målinger ved Statens Moseforsøg i Store
Vildmose i årene 1956-1974. Overfladens sam-
mensynkning er fulgt ved nivellering og måling af
tørvelagets tykkelse, og der er udført kemiske
undersøgelser for at bestemme den mikrobiologi-
ske omsætning, der sker i det kultiverede tørve-
lag.

Undersøgelsen er udelukkende foretaget i Sto-
re Vildmose, men resultaterne vil uden større
modifikation kunne overføres til Lille Vildmose,
idet de to højmoser ligner hinanden med hensyn
til de øverste lag af sphagnum. Undergrunden i de
to moser er af lidt forskellig art.

5. Årsager til svind i tørvelaget
Der er især to forhold, er betinger en sammen-
synkning i tørvelaget, nemlig
1. en mekanisk sætning i tørvelaget på grund af

afvanding og kultivering
2. et kemisk svind, formuldning, der sker, når let

omsættelige plantedele nedbrydes ved hjælp
af mikroorganismer.

5.7. Mekanisk sætning
Allerede ved opdyrkningens begyndelse var det
klart, at der ville ske en reduktion i tørvelagets
tykkelse, idet det kunne forudses, at afvandingen
ville forårsage en mekanisk sætning af tørvelaget.
Højmosen, der består af næsten uomsatte plante-
dele af sphagnum, tagrør m.fl. havde inden op-
dyrkningen et vandindhold på 90 pct. Det høje
porevolumen blev reduceret i tørvelaget over
drænene som følge af afvandingen. Afvandings-
grøfternes dybde var større end drændybden, og
det gav mulighed for en vis afdræning og dermed
en sætning af tørvelaget under drænene. Dette
stemmer overens med udenlandske undersøgel-
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ser. Løddesøl (4) refererer til undersøgelser fo-
retaget i Tyskland, hvor der er målt en betydelig
sætning i grøftekanten ved kultivering og afvan-
ding af højmose. Hove (1) har i Norge målt en
sætning i grøftebunden på 75 pct. af den totale
sætning, der er sket i et 6 m tykt moselag. Hove
viser, at sætningen øges med en øget afvandings-
intensitet.

En anden form for mekanisk sætning skete i det
såkaldte pløjelag - eller kulturlag. Bearbejdning
med fræser og andre redskaber findelte den uom-
satte sphagnumtørv, og det gav en reduktion af
pløjelagets pore volumen.

Såfremt det kun var mekaniske faktorer, der
indvirkede på højmosens sætning, ville der være
skabt stabile dyrkningsbetingelser i løbet af kor-
tere eller længere tid, afhængig af tørvelagets tyk-
kelse.

5.2. Kemisk - mikrobiologisk svind
Inden opdyrkning og kultivering bestod det øver-
ste lag af højmosen i det væsentligste af en sphag-
num, der kun var lidt omsat, og hvor strukturen af
de enkelte plantedele var bevaret. Årsagen til den
manglende omsætning var et lavt indhold af næ-
ringssalte, et ekstremt lavt pH og et højt vandind-
hold, der hindrede ilttilgang.

Samtidig med afvanding og kultivering blev der
tilført kalk og plantenæringsstoffer. Det gav be-
tingelser for plantevækst, men også for en mikro-
biologisk aktivitet i pløjelaget med nedbrydning
af den kulstofrige sphagnumtørv til følge.

Den lettest omsættelige del nedbrydes først, og
det betyder, at den oprindelige struktur ændredes
fra en lys svampet karakter til en mørk tørv, der i
vandmættet tilstand er af en grødagtig konsistens.

Nedbrydningshastigheden målt som svind i
tørvelaget afhænger af de mikrobiologiske for-
hold i jorden. Kalkning, gødskning og afvan-
dingsintensitet og dermed luftskiftet i jorden har
betydning. En væsentlig faktor er tillige tempe-
raturen i jorden. Løddesøl (4) og Nielsen (5) om-
taler Ewerglade mosearealer i Californien, hvor
et 5 m tykt moselag opdyrket i 1913 svinder så
hurtigt på grund af mikrobiologisk omsætning, at
mosearealet i løbet af få årtier vil være uegnet til
dyrkning, idet undergrunden mange steder er

klippegrund. Egne med et koldere klima giver
ikke betingelser for så hurtig omsætning, men den
biologiske nedbrydning vil altid være tilstede i en
kultiveret mosejord. Når kulturforanstaltninger-
ne bliver holdt i orden, vil resultatet de fleste
steder være en næsten total nedbrydning af tør-
vejorden. Det vil herefter være undergrundens
tilstand - beskaffenhed, terrænkote m.m. - der
bestemmer, om arealet fortsat kan dyrkes, når
tørven forsvinder.

Mineraliseringen bevirker et svind i den totale
mængde tørvestof. Svindet i tørvelagets tykkelse
forstærkes af det fysiske forhold, at det totale
pore volumen formindskes, når pløjelaget ændres
til en mere finkornet struktur.

6. Svindets indvirkning på dyrkningsbetingelser og
kulturforanstaltninger
Efter planering og kultivering af højmosen blev
der drænet til 120 cm dybde. Ved kultiveringen
var der dannet en slags dyrkningslag på ca. 20-25
cm dybde, hvor kalk og mergel blev iblandet.

6.1. Afgrøde
Den første afgrøde var varigt hvidkløvergræs,
som blev benyttet til afgræsning af kreaturer og til
høslet. Efter 6-10 års forløb var græsvæksten
blevet så dårlig, at er skulle foretages en omlæg-
ning af græsmarkerne.

Ved omlægningen vist det sig, at pløjelaget var
reduceret til 10-12 cm, og at græsrødderne kun
befandt sig i dette lag. Den rå sphagnumtørv un-
der pløjelaget var så sur, at planterødderne ikke
søgte derned. Ved omlægningen blev der pløjet rå
sphagnum op, som blandedes med det oprindelige
pløjelag, og efter en enkelt mellemafgrøde blev
der sået kløvergræs påny.

Med års mellemrum var det nødvendigt at læg-
ge græsmarkerne om, og hver gang blev der pløjet
ny sphagnum op. Den rå sphagnum havde så lavt
et pH, at det af og til var nødvendigt at tilføre kalk
for at opnå en tilfredsstillende afgrøde.

6.2. Dræning
Ved stadig at pløje rå sphagnum op for at opnå et
tilfredsstillende pløjelag blev sphagnumlaget over
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drænene tyndere, og efterhånden blev drændyb-
den så lille, at afvandingen var for dårlig.

Omkring 1945-50 var drændybden så ringe, at
en mere eller mindre systematisk omdræning var
nødvendig. De varige græsmarker, der var ho-
vedafgrøden, var lagt om flere gange, og der hav-
de været dyrket en del mellemafgrøder, bl.a. korn
og kartofler.

7. Måleresultater
Det totale svind i tørvelaget er bestemt ved ni-
vellering af moseoverfladen. Dette svind er som
tidligere nævnt forårsaget af
a. mekanisk svind på grund af sammensynkning

af tørvelag efter afvanding og kultivering.
b. mineralisering på grund af mikrobiel aktivitet i

pløjelaget.
Det mekaniske svind er bestemt som differen-

sen mellem total svind og det svind, der er sket
som følge af mineralisering.

7.1. Måling af den totale sætning
I 1923 indledte ingeniørkaptajn K. Prytz (6) sine
målinger af tørvelagets sætning. Det skete samti-
dig med, at den første del af afvandingen af mosen
blev påbegyndt.

Her skal kun refereres målinger og nivelle-
menter af linier, der fra 1930 er foretaget på de
arealer, der senere blev overtaget af Statens Mo-

seforsøg, Centralgården. Her blev der senere
foretaget yderligere målinger og nivellementer
med ca. 10 års mellemrum indtil 1974.

På omstående skitse af Centralgårdens areal
er indlagt den nivellementslinie, hvor Pry tz fore-
tog sine målinger i 1930-41.

I tabel 1 er gengivet gennemsnitstallene for
sammensynkning af tørvelaget i den periode.

På disse arealer blev detailafvanding og dræ-
ning til 120 cm dybde foretaget i årene 1930-32.
Den totale sætning, der er målt, kan ikke alene
stamme fra tørvelaget over drænene. Sætningen
er så stor, at drænene så skulle ligge helt oppe i
pløjelaget, og det var ikke tilfældet, da målingerne
blev afsluttet i 1941. Der er sket en afvanding og
dermed en sætning af tørvelaget under drænene
som følge af en grundvandssænkning ved afvan-
dingsgrøfter, der ligger med 100 m afstand. Grøf-
tedybden er holdt ca. en halv meter under dræn-
dybden, og grøfterne er renset op med jævne
mellemrum.

Figur 2 viser den totale sætning af tørvelaget fra
1930 til 1974. K. Prytz foretog sine målinger frem
til 1941, og det er disse, der er anvendt i figuren.

11954 blev der foretaget systematisk måling af
tørvelagets tykkelse på hele det areal, der tilhørte
Statens Moseforsøg, Centralgården.

Måletætheden var 50 m. Disse målinger fortalte
noget om tørvelagets tykkelse, men kunne ikke

Tabel 1. Gennemsnitlig sætning af tørvelaget i Store Vildmose, cm
(K. Prytz)

År

1930
31
33
34
36
39
41

lait 1930-41

A B

19,1
23,4
3,3
3,3

12,9
17,8
5,9

85,7

B-C

13,5
22 6
3,3
3,3

13,6
17,4
6,8

80,5

Linie mrk.
A-D

ved
grøft

2,7
28,1
42,6
6,7
9,7

18,8
6,9

115,5

A-D

mellem
grøft

-7,1
18,3
53,0
7,2
9,5

24,4
4,0

109,3

måneder
fra for-
rige må-

ling

4
13
22
6

26
36
25
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Figur 1. Centralgården.

direkte sammenlignes med de målinger, K. Prytz
havde afsluttet i 1941, idet sandlagets kote ikke
var kendt.

I sommeren og efteråret 1965 blev der foretaget

900

800

700

600-

500-

4
V

Sandlag (Damfenne

Sandlag (Sandelsfe

r)

mer)

° - - - _ Sandelsfenne

^----^Damfenne

, • . • ^

Figur 2. Gennemsnits kote af højmoseoverflade og
sandlaget under højmosetørven.

et omfattende nivellement af Centralgårdens are-
aler. Koten på både sandbund og tørveoverflade
blev bestemt for hver 50 x 50 m. Ved bestemmel-
se af sandbundens kote var det muligt at anvende
måleresultaterne fra 1954 i relation til nivelle-
menterne fra 1930-41 og konstruere kurven i figur
2.11974 blev nivellementet gentaget, og resulta-
terne af begge er påført et kort over Centralgår-
den. Kortet bliver opbevaret ved Statens For-
søgsstation, Højer.

I følgende opstilling er anført tørvelagets tyk-
kelse som et gennemsnit af samtlige målinger i de
tre år samt det beregnede svind (mineralisering +
sætning).

1954
1965
1974
Total 1954-74

Tørvelagets
tykkelse, cm

218
195
177

Svind
cm

23
18
41
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Det totale svind har således været 2 cm om året
i denne periode.

I figur 2 er der indlagt to linier, nemlig linien for
Sandelsfenne, der i figur 1 er benævnt som A-B-C
og linien for Damfenne, der er benævnt A-D.

Koten for sandlaget i de to fenner er også lagt
ind i figuren.

Det første nivellement er foretaget i 1930, og
derefter nogenlunde systematisk frem til 1941.
Sætningen gik meget hurtigt de første år lige efter
den første afvanding. Derefter har sætningen væ-
ret jævnt forløbende indtil 1954. Herefter er sæt-
ningens intensitet aftagende, hvilket skyldes, at
afvandingsgrøfterne på det tidspunkt var gravet
helt ned til sandbunden, og den sætning, der skete
som følge af afvandingseffekten herfra, var meget
begrænset. Den tilsyneladende større sætning,
der har været i Damfennen i forhold til Sandels-
fennen indenfor de sidste ti år, kan skyldes for-
skellig driftform og afgrøde valg. Dette forhold
bliver omtalt senere.

7.2. Svind på grund af mineralisering aftørvela-
get
I forrige afsnit er omtalt den totale sætning eller
sammensynkning, der er sket i tørvelaget siden
1930.

Det totale svind i tørvelaget skyldes en meka-
nisk sætning og svind på grund af mineralisering
ved mikrobiel aktivitet.

Det er tidligere nævnt, at højmosen inden kulti-
vering og opdyrkning havde et højt vandindhold,
ca. 90 volumenprocent, et lavt pH, ca. 4,0 og et
meget lavt indhold af næringsstoffer. Sådanne
forhold gav ikke betingelser for mikrobiologisk
aktivitet. I tabel 2 er angivet nogle kemiske analy-
ser af pløjelag og undergrund.

Dræning og kultivering sikrede et godt luft-
skifte i jorden. Tilførsel afkalk og mergel hævede
pH til 5,5-6,0. Der blev tilført P og K-gødning ved
kultiveringen og derefter hvert år. Til mellemaf-
grøder er der også tilført kvælstofgødning.

11953 blev der ved Statens Moseforsøg indledt

Tabel 2. Jordbundskemiske analyser af pløjelag og undergrund 1967.

Pløjelag
Sphagnum
fra undergrund

Rå-
aske
%

20,0

5,1

Kul-
stof

3

36,3

41,5

To-
tal
N

1,34

0,82

pH
HzO

5,3

4,4

pH
KCl

4,5

3,4

Ft

7,2

0,6

Kt

55,4

40,4

C/N

27,1

50,6

Ft og Kt er ikke korrigeret for rumvægten, der er < 0,20.

en undersøgelse, der tog sigte på at bestemme
nedbrydningsaktivitetens størrelse. Ved ned-
brydning og mineralisering af den uomsatte
sphagnumtørv dannes kuldioxyd (CO2). Mæng-
den af den kuldioxyd, der diffunderer op til jord-
overfladen, blev taget som udtryk for nedbryd-
ningsaktiviteten, idet der dog ikke kan ses bort
fra, at en del kuldioxyd bliver vasket ned til un-
dergrunden med regnvand. I undersøgelsen ses
dog bort fra denne størrelse, da de fleste målinger
er foretaget i vækstperioden, hvor den nedadgå-
ende vandbevægelse vil være af en begrænset
størrelse.

Til måling af CCh-produktionen blev anvendt

en metode, som er udarbejdet tå Jørgen Lindhard
(3).

Fremgangsmåden er i korte træk, at den mæng-
de kuldioxyd, der diffunderer op til jordoverfla-
den i et døgn, opsamles i NaOH i en porcelæns-
skål, der er anbragt under de af/. Lindhard be-
skrevne klokker, der dækker et areal på 714 cm2

(1/14 m2).
Binding af kuldioxyd foregår efter ligningen:
1. 2NaOH + CO2 -> NaiCCb + H2O
Efter henstand under klokken i 24 timer udfæl-

des det dannede Na2CCb med BaCl.
2. Na2CO3 + BaCl -» BaCCb + 2NaCl,

og der foretages en titrering med HC1 for at be-
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stemme resten af den NaOH, der var taget i ar-
bejde.

3. NaOH + HC1 -»-NaCl + H2O
Målingerne begyndte i 1953 på ubevokset jord

ved Fossevangen. Jorden her kan ikke regnes
som typisk højmosejord, idet sandindholdet i
pløjelaget var højt i modsætning til typisk højmo-
sejord, hvor der er et minimalt sandindhold.

I 1954 og 1955 blev målingerne gennemført tre
steder
1. Fossevangen (samme sted som i 1953)
2. Haven på Centralgården (sandbelagt)
3. Centralgården (fenne 4)

I 1956 og 1957 gennemførtes målingerne ved
Centralgården

1. Haven
2. Fenne 16 uden N-gødning
3. Fenne 16 med N-gødning
4. På et areal, hvor Kås Briketfabrik fræsede rå

sphagnum, til tørvestrøelse, altså et ukultive-
ret areal, hvor der er foretaget afvanding med
åbne grøfter med ca. 100 meters afstand.

Den afsluttende undersøgelse i 1958 blev gen-
nemført på en kvælstofgødet parcel i fenne 16.

Ud fra måleresultaterne er den årlige produk-
tion af CO2 beregnet og anført i tabel 3 som kg
CO2 pr. ha.

På Fossevangen har pløjelaget et større indhold
af sand end den almindelige højmosetørv ved
Centralgården. Her har CCh-produktionen været

Tabel 3. Årlig produktion af CO2 kg pr. ha.

År

1953
54
55
56
57
58

Fosse-
van-
gen

11000
14850
15450

Haven

15000
16600
15800
16450

Fenne
4

vest

23300
17550

Fenne
4
øst

16500
16600

Fenne
16

-N.gød.

18100
17050

Fenne
16

N.gød.

20350
16300
14800

Kås
fræse-
areal

5600
3900

på 12-17000 kg pr. ha. Det svarer til den størrelse,
der er målt i haven på Centralgården, hvor der er
iblandet sand i pløjelaget. De øvrige målinger på
Centralgården er gennemført på almindelig høj-
mosetørv, hvor sandindholdet er minimalt. Her
har CO2-produktionen været fra ca. 15-23000 kg
CO2 pr. ha og år, mens der kun er målt en
CO2-produktion på 3900-5600 på det ukultivere-
de areal, som benyttes af Kås Briketfabrik.

CCh-produktionen på almindelig agerjord an-
gives af S. Tovborg Jensen (8) at være 6-7000 kg
pr. ha og år, så de større mængder, der er målt på
højmosearealerne må betinge, at der sker et væ-
sentligt tab af det eksisterende organske materi-
ale.

Måling af CO2-produktionen er foretaget på
ube vokset jord, da målemetoden ikke giver mu-
lighed for at skille CCh-produktion fra planter og
CCh-produktion fra jorden.

11954 og 1955 måltes to steder på samme fenne,
nemlig i vestsiden, hvor afvanding var god, og i
østsiden, som det meste af sommeren var vandli-
dende. Der har begge år været den største
CCh-produktion på den velafvandede del af mar-
ken. I den vandlidende del af marken er der et
dårligt luftskifte på grund af det høje vandindhold
i pløjelaget, og det giver ikke gode vækstbetingel-
ser hverken for mikroorganismer eller kultur-
planter.

I 1956 og 1957 er sammenlignet målinger fra
parceller med og uden tilførsel af kvælstof om
foråret.

11956 blev der tilført 40.000 kg staldgødning pr.
ha til hele arealet, og den kvælstofgødede parcel
fik yderligere tilført 140 kg N i 1956 og 150 kg N i
1957. I den kvælstofgødede parcel måltes i 1956
en merproduktion på 2.000 kg CO2, mens der i
1957 var en mindreproduktion på ca. 1.000 kg.
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Der er for mange faktorer, der er bestemmende
for den mikrobiologiske aktivitet i pløjelaget til at
konstatere, hvor stor virkning kvælstoftilførslen
har haft.

Svindet i tørvelaget som følge af mineraliserin-
gen kan tilnærmelsesvis beregnes ud fra formlen

12
CO2-produktion • — = tab af kulstof

44
Når der som gennemsnit af målinger ved Cen-

tralgården sættes en Co2-produktion på 17.000 kg
pr. ha om året, vil det samlede kulstoftab være

17.000 • — = 4.600 kf kulstof
44

En beregning af den totale kulstofmængde i
pløjelaget viser, at der er 4.200 kg kulstof ha"1

cm"1 pløjelag, når pløjelagets rumvægt sættes til
0,12 og kulstofindholdet sættes til 35 pct.

Sættes det i relation til det samlede kulstoftab
på 4.600 kg, svarer det til, at tørvelaget svinder
ca. 1,1 cm om året på grund af mineralisering.

Målingerne er foretaget på ube vokset jord, men
en del af det organiske stof, der mineraliseres, vil
være rodrester fra de foregående afgrøder. Tilført
staldgødning giver også anledning til en CCh-pro-
duktion. Den målte CCh-produktion stammer
derfor både fra mineralisering af sphagnumtør-
ven, planterester og evt. tilført staldgødning.

Rod- og stubrester udgør ved høst ca. 4.000 kg
med 35 pct. kulstof, hvilket svarer til 1.400 kg
kulstof i pløjelaget.

Ifølge S. Tovborg Jensen (8) vil ca. 50 pct. af et
sådant organisk materiale være mineraliseret i
løbet af 68 døgn og ca. 75 pct. være mineraliseret i
løbet af 405 døgn.

CCh-målingerne er altid startet omkring 15. ap-
ril og afsluttet omkring 1. december. Ved målin-
gernes start regnes med, at halvdelen af rod- og
stubrester er mineraliseret svarende til 700 kg
kulstof. Halvdelen af den resterende kulstof fra
rod- og stubrester - 350 kg - er indgået i minerali-
seringen i måleperioden 1.4.-1.12.

Det samlede svind i tørvelaget vil da være

a-b
cm

hvor a = samlet tab i kg kulstof
pr. ha

b = kg kulstof pr. ha i rod-
og stubrester

c = kg kulstof pr. ha pr.
cm pløjelag

4.600 - 350
= 1,0 cm

4.200
I perioden 1930-1974 svarer det til, at 44 cm af

den totale sætning på ca. 220 cm (figur 2) skyldes
mineraliseringen. Resten skyldes sætning på
grund af afvanding og kultivering.

Mineralisering kan tilnærmelsesvis beregnes
ud fra det forøgede råaskeindhold, der er i pløje-
laget.

Til en sådan beregning er det nødvendigt at
kende tørvens volumenvægt. Der findes ingen
volumenvægtsbestemmelse fra tidspunktet om-
kring mosens opdyrkning, men den må formodes
at være > 0,1 g/cm3.

Omkring 1950 angives volumenvægten at være
0,105 g/cm3.

I de foregående beregninger er anvendt en vo-
lumenvægt på 0,12 i den uomsatte sphagnum og
en volumenvægt på 0,16 i pløjelaget.

I tabel 2 (side 515) er angivet, at råaskeindholdet
er 20 pct. i pløjelaget og 5,1 pct. i undergrunden,
der består af uomsat sphagnum. Den forøgelse i
råaskeindholdet, der er sket, skyldes
1. tilførsel af 70 tons mergel med et lerindhold på

58 pct.
2. råaske fra den mineraliserede sphagnum.

Den vægtforøgelse af råaske, der er sket, kan
beregnes efter følgende formel

(p • vi • n) - (p • V2 • n) = t
hvor p = pløjelag i cm

v = volumenvægt 1 = pløjelag
r = pct. råaske 2 = undergrund
t = tons råaske pr. ha

Vægtforøgelsen er da
(25-0,16 • 20)-(25 • 0,12 • 5,1) = 64,6 tons råaske i
pløjelaget.

Ved kultiveringen er der tilført 70 tons mergel
med et lerindhold på 58 pct., hvilket svarer til 40,6
tons lersubstans, der vil indgå som en forøgelse af
pløjelagets råaskeindhold. Regnes der med, at
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den tilførte gødning er brugt til planteproduktion
eller ud vasket med drænvand, vil den resterende
del af det forøgede råaskeindhold i pløjelaget
stamme fra mineraliseringen af tørvelaget. Denne
del er 64,6-40,6 = 24,0 tons pr. ha.

Det totale svind af sphagnum ved mineralise-
ringen kan beregnes som

R
= s

V2 * Vi

hvor R = Forøgelse af råaske i pløjelaget,
der skyldes mineralisering,
tons pr. ha

V2 = volumenvægt i undergrunden
T2 = pct. råaske i undergrunden
s = svind i cm tørvelag

Ved indsættelse i ligningen ses, at svind som
følge af mineralisering udgør

24,0

0,12 • 5,1
= 39,2 cm sphagnum

Denne størrelse svarer ret nøje til det svind på
44,0 cm, der er beregnet på grundlag af CCh-må-
lingerne.

8. Diskussion
Det må forudses, at tørvelaget vil aftage i tykkel-
se, indtil hele moselaget er mineraliseret. Dette
forhold er almindelig kendt fra landbrugsarealer-
ne i Store Vildmoses udkant, bl.a. fra den tidlige-
re Moseforsøgsstation Fossevangen. Slutresul-
tatet vil blive, at det underliggende sand- eller
klæglag vil blive blandet op i plovfuren. Inden
dette er sket, skal der foretages yderligere 1-2
omdræninger af arealerne og en uddybning af ho-
vedafvandingen.

Inden kultiveringen af Store Vildmose var der
etableret et effektivt afvandingssystem med
grøfter for hver 100 eller 200 m og nogle større
afvandingskanaler, der var ført ud til Ryå eller
Lindholm å. Disse første afvandingssystemer var
effektive i mange år, men den uforudsete store
sætning, de skete i de første 20-25 år bevirkede, at
hovedafvandingen blev for dårlig. Der var ikke
mulighed for tilstrækkelig stor grøftedybde. Det
resulterede i, at hele hovedafvandingen er lavet

om siden 1965. Afløbsretningen er i mange tilfæl-
de ændret, og i nogle tilfælde er der lavet nye
kanaler for at få en tilstrækkelig stor vandspejls-
sænkning til en effektiv detailafvanding. Tørvela-
get er så tyndt, at grøftebunden i hovedkanalerne
alle steder er nede i sandlaget under tørvelaget.

Svind i tørvelaget som følge af mineralisering
foregår i de øverste lag. Det vil sige, at svindet
påvirker drændybden. En del af den mekaniske
sætning sker også i tørvelaget over drænene. Dis-
se forhold gør, at det med års mellemrum er nød-
vendigt at foretage en ny dræning.

Det er nævnt, at den første dræning på Central-
gårdens jord blev foretaget i 1930. Der er foreta-
get nogle supplerende dræninger i 1940-erne, ved
at der blev nedlagt drænledninger i de mest våde
partier i marken. I 1946-48 blev de første syste-
matiske omdræninger foretaget i Damfennerne.
Fra 1955-60 blev alle Sandelsfenner omdrænet,
og i 1962-67 blev Damfennerne omdrænet påny.

Omkring 1957-60 lå de først nedlagte dræn i
plovfuren og blev pløjet op, hvilket vil sige, at det
totale svind over drænene da var ca. 80-100 cm,
idet drænene var lagt ned i 100-120 cm dybde.

Hastigheden, hvormed sætningen sker, vil af-
tage medårene. Det skyldes blandt andet, at
1. den mekaniske sætning vil aftage stærkt, ef-

terhånden som drænene bliver lagt i den ne-
derste del af tørvelaget eller i sandlaget under
mosen.

2. den nederste halve meter af tørvelaget i Store
Vildmoses centrale del består af en mere om-
sat skovmosetørv, som har en rumvægt på
0,25. Mineraliseringen af denne tørv vil nok
være af samme størrelse, men da rumvægten
er højere, vil det årlige svind målt i cm være
mindre.

Store Vildmose blev kultiveret for at skabe
vækstbetingelser for kulturplanter - altså land-
vinding. Hvis disse vækstbetingelser skal opret-
holdes, må kulturforanstaltningerne stadig føres a
jour.

Der skal tilføres den nødvendige gødning hvert
år, og med års mellemrum er det nødvendigt at
tilføre kalk. Disse foranstaltninger giver samtidig
de bedste betingelser for mineralisering og der-
med et fortsat svind.
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En undersøgelser af driftform og afgrødevalg i
relation til svindets størrelse er foretaget i årene
1965-74. Resultaterne vises i nedenstående op-
stilling.

antal
pløjninger

1965-74

0
1
2
3
4
5
6
8
9

10

antal afgrøde
korn/

kartofler

1
2
3
4
5
6
8
9

10

med

græs

10
9
8
7
6
5
4
2
1
0

total svind,
cm

1965-74

13
12
14
18
16
16
18
23
22
25

Tallene stamme fra marker, der tilhører Cen-
tralgården.

Med undtagelse af en enkelt mark er der ikke
foretaget dræning i den pågældende periode. Der
er tale om total svind i tørvelaget, og det er ikke
muligt at sige, hvor stor en del af dette der skyldes
mikrobiologisk nedbrydning.

En omdræning vil de første år forårsage en
større mekanisk sætning efter dræningens udfø-
relse, men efterhånden, som drænene kommer
ned i nærheden af det underliggende sandlag, vil
den form for sætning være minimal.

Af tabeloversigten ses det, at det mindste svind
er sket, hvor jorden har ligget uberørt i en perma-
nent græsmark. Ved dyrkning af korn eller kar-
tofler pløjes jorden, og en forudsætning for at
pløje er næsten altid, at nogle få cm af den ube-
rørte sphagnum blandes op i pløjelaget. Korn og
kartofler gødes kraftigere end græs, og det giver
mulighed for en større mikrobiologisk aktivitet.

Ved at vælge en flerårig græsafgrøde var det
måske muligt at forsinke den totale mineralise-
ring, men det vil ikke være muligt at hindre den,
hvis kulturforanstaltningerne vedligeholdes.

Norske undersøgelser (Løddesøl, A. Sorte-
berg) viser samstemmende hermed, at et løst
pløjelag - dyrkning af korn og kartofler - øger
hastigheden af moselagets sætning.

Hvis man ønsker at forsinke den totale minera-

lisering, er det nødvendigt at være varsom med
tilførsel afkalk. Ved at hæve pH fra det nuværen-
de niveau på 6,0 i Store Vildmose til ca. 7,0, som
er det normale niveau i Lille Vildmose, vil den
mikrobielle aktivitet stige, og er der tilstrækkelig
kvælstof til stede, forøges mineralisering af tør-
ven. Tilført kvælstofgødning vil indgå i minerali-
seringsprocessen. Ved henfald af mikroorganis-
mer senere på sommeren frigøres en del kvælstof
til planterne, hvilket betinger en del grønskud i en
afgrøde, der har været underforsynet med kvæl-
stof i foråret, eller eventuelt lejesæd i en kornaf-
grøde, der er tilført »normale« kvælstofmængder.

Gennemsnitrumvægten er i dag ca. 0,2, og reg-
nes der med et tørvelag på 150 cm, vil der være ca.
3.000 t tørvetørstof pr. ha, og med et kulstofind-
hold på ca. 35 pct. svarer det til 1.050 t kulstof.
Ved en mineralisering på 4.300 kg kulstof om året
vil hele tørvelaget være mineraliseret i løbet af
200-250 år.

Dyrkningsbetingelserne vil ikke forringes, selv
om det meste af tørvelaget mineraliseres i Store
Vildmose. Det er muligt at foretage en naturlig
afvanding, selv om drænene kommer til at ligge i
det underliggende sandlag. Sandlaget er ofte en
halv meter tykt, og derunder er der saltvandsklæg
(litorinaaflejring), og ved en passende opblanding
af tørv, sand og saltvandsklæg vil der kunne ska-
bes en mere stabil jord end det nuværende tørve-

9. Konklusion
Tørvelaget i den kultiverede del af Store Vildmo-
se ved Centralgården er formindsket fra 350 cm
tykkelse ved opdyrkningen til ca. 160 cm i 1974.
Det svarer til et totalt svind på 58 pct. i de forløb-
ne 45 år.

Svindet skyldes en mekanisk sammensynkning
og en mineralisering af de uomsatte plantedele,
som mosen er opbygget af.

Langt den største sætning skyldes afvanding,
der har medført en formindskelse af det totale
pore volumen i tørvelaget.

Ved opdyrkningen var den totale kulstof-
mængde i tørvelaget ca. 1.250 tons pr. ha. Det
beregnede svind i kulstofmængden i perioden
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1930-74 er ca. 180 tons eller ca. 15 pet. af den
totale mængde ved opdyrkningen.

Drænledninger og afvandingsgrøfter er efter-
hånden placeret i mineraljorden under tørvelaget,
og dermed vil den mekaniske sætning aftage me-
get stærkt.

Mineralisering af tørvelaget vil fortsætte, og
den mængde kulstof, der årligt frigøres, vil anta-
gelig være af samme størrelse som hidtil. Minera-
lisering af tørvelaget kan ikke hindres, når betin-
gelser for en planteproduktion er til stede. På det
undersøgte areal indeholder tørvelaget ca. 1.050
tons kulstof pr. ha. Med en mineralisering på ca. 4
tons ha"1 år"1 svarer det til, at tørvelaget vil være
mineraliseret i løbet af 200-250 år.

Den totale mineralisering vil ikke skabe større
afvandingsmæssige problemer, da det er muligt at
foretage en naturlig afvanding af arealet.
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