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Venstre: Nej til
skole-massakre
AF HANS R . HANSEN
Gruppeformand for Venstre
DEBAT: Venstre vil ikke deltage i og bliver ikke en del
af den skolemassakre som
socialdemokraternes skolestrukturforslag lægger op
til.
I Venstre er vi forundrede, men ikke overraskede
over, at socialdemokraterne, - nu da kommunevalget
er overstået, og der er tre
år til næste valg -, løber fra
deres valgløfte på skoleområdet.
I socialdemokraternes
valgavis op til kommunevalget i november 2009,
som de kaldte »Kvaliteter
i hverdagen«, lyder deres
valgløfte: »Socialdemokraterne ønsker undervisning
på alle nuværende folkeskoler opretholdt.«
Det bliver spændende at
se, om SF følger socialdemokraterne eller vælger at

være troværdige og leve op
til deres valgprogram.
I Venstre vil vi leve op til
vore valgløfter, vi vil ikke
acceptere skolelukninger.
Venstre vil ikke på det
foreliggende
grundlag
komme med ændringsforslag til forslaget, som vi under ingen omstændigheder
kan støtte. Vi vil bruge den
kommende tid til at lytte til
borgernes bemærkninger.
Efter den lovpligtige 8
ugers høringsperiode, hvor
vi forventer, der bliver afholdt mindst et offentligt
borgermøde, vil Venstre
vurdere det eventuelt ændrede forslag, Socialdemokraterne derefter fremlægger.
Såfremt der så stadig er
tale om skolelukninger, vil
Venstre komme med konstruktive forslag, der hjælper Næstved Kommune
med at komme ud af det
økonomiske morads, uden
at det sker ved hjælp af
skolelukninger. ■

TID OG STED

SUSÅ

Torsdag
9.00: Helgesvej 36, Herlufmagle. Ældre Sagen spiller billard
13.00-14.00: Birkevang, Herlufmagle: Ældregymnastik
ved Karen Petersen
14.00-16.00: Længen, Glumsø
Præstegård: Hygge og snak
ved kaffebordet
14.00-16.30: Birkevang, Herlufmagle: Torsdagsklub. Arr.
HAT-Klubben.

Fredag
10.00-11.30: Glumsø Kro:
Dansk Senior Dans. Arr.:
Glumsø Ældreklub.
14.00: Glumsø Kro: Bankospil.
Arr.: Glumsø Pensionistforening.
17.00-22.00: Tybjerghus: Caféen er åben.

HOLMEGAARD

Torsdag
9.00-12.00: Aktivitetshuset,
Toksværd: Hobbyklub for
kreative. Arr: Aktivitetsgruppen
9.30-10.45: Røjleparken, Fensmark: Stolegymnastik
10.00-12.00: Røjleparken,
Fensmark: Dart
13.00-17.00: Gallerie Dragehøj, Kalkerupvej, Fensmark:
Udstillingen er åben.
13.30: Aktivitetshuset, Toksværd: Kortspil
14.00: Røjleparken, Fensmark:
Sangfuglene med harmonikaspil.
18.30: Galleri Dragehøj,
Fensmark: Charles Tante;
Talent-1
18.45: Toksværd Samlingshus: Banko. Arr.: Toksværd
Banko

Fredag
10.00-11.30: Røjleparken,
Fensmark: Kreativ fredagshygge i caféen.
13-16: Fensmark Bibliotek:
Købmand for en dag.
13.00-17.00: Gallerie Dragehøj, Kalkerupvej, Fensmark:
Udstillingen er åben.
18.30: Galleri Dragehøj,
Fensmark: Charles Tante;
Talent-1

TORSDAG 26. AUGUST
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HOLMEGAARDS MOSE: Skov- og Naturstyrelsen går
nu i gang med at fælde træer i stor stil ude i mosen.

Mosefredning
i praksis
denne tid får vi masser
af regn, hvilket er guf for
en højmose, men regnvand gør det ikke alene.
Efter en langvarig fredningssag blev 563 hektar af
Holmegaards Mose fredet
i foråret 2009, og arbejdet
med at redde og genskabe
så meget at højmosen som
muligt er nu gået i gang for
alvor.

Christensen fra Skov- og
Naturstyrelsen Storstrøm,
som er projektleder på
denne plan. Samtidig giver
træfældningen mere lys til
tørvemosserne, så de vokser bedre.
De mange birketræer
trives i dag i bedste velgående i mosen, fordi den har
været drænet i en årrække,
så her kunne graves tørv
- til glasværket og privat
brug.

Væk med træerne

Mere vand

Ifølge fredningen er det
Skov- og Naturstyrelsen,
som skal pleje mosen.
I løbet af tre år skal styrelsen sørge for at hæve
vandstanden, så tørvemosserne kan trives. Tørvemos kræver meget vand.
Det samme gør birketræer,
som der i dag vokser rigtigt
mange af i Holmegaards
Mose, så det er ikke noget
godt match. Et birketræ
bruger 400 liter vand i døgnet.
- Så derfor skal der fældes en masse birketræer,
inden vi hæver vandstanden, siger biolog Kim Diget

Da det var hård frost i februar benyttede Skov- og
Naturstyrelsen lejligheden
til at bevæge sig ud i mosen
og fælde cirka 20 hektar
træer med motorsav.
Der skal fældes yderligere 75 hektar. Entreprenøren begyndte ude i mosen tirsdag og fortsætter
september ud. Fældningen
skal efter planen afsluttes i
august og september næste
år. Så skal de gamle dræn
afbrydes, så vandstanden
stiger 25-50 centimeter i
forhold til i dag på i alt cirka 250 hektar.
- Man vil kunne se
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blankt vand flere steder,
men man kan stadig godt
færdes i mosen på de store
stier, understreger Kim Diget Christensen.

Syv mio. kroner
Når først træerne er væk
og vandstanden steget, vil
der komme flere får, som
skal holde nye birkeskud
væk, og så skal der laves
en plan for plejen af mosen
fremover.
Den store genopretning
koster omkring syv mio.
kroner, som betales fiftyfifty af Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm og EU
(LIFE+ programmet).
Der går lige nogle år før
man kan se resultatet af
anstrengelserne i og med
det tager cirka 20 år at danne en halv meter tørv.
- Så om 20 år kan vi se,
på hvilke områder genopretningen er lykkedes, og
om 100 år kan vi for alvor
se resultatet. Indtil da må
vi bare holde øje med, om
der kommer tørv de rigtige steder, siger Kim Diget
Christensen. ■

FLADSÅ

Torsdag
9-10: Rosengården, Brøderup:
Afspændingshold
9-10: Korskilde Hallen, cafeteria: Pilates
9.30-11.30: Rosengården, Brøderup: Computerhold
13-16: Rosengården, Brøderup: Håndarbejde
13-15: Rosengården, Brøderup: Computerhold
18.30: Kornmagasinet, Tappernøje: Petanque
18.00: Fladså Hallen: Løbemotion
18.30-20.00: Lov Stadion:
Cykelmotion
19.00: Kornmagasinet, Tappernøje: Præmiewhist

Fredag
9-11: Rosengården, Brøderup:
Computerhold
9.30-10.30: Rosengården, Brøderup: Krop og bevægelse
13-16: Rosengården, Brøderup: Mother Teresa.

GLUMSØ BIO

Torsdag og fredag
19.30: Bølle Bob - Alle Tiders
Helt (till. for alle)

I februar var det så hård frost, at man
godt kunne køre med tunge køretøjer nogle
steder i mosen. Der blev fældet i alt ca. 25
hektar skov ved den lejlighed. Foto: Anders
Ole Olsen

HVAD ER EN HØJMOSE?
◆ En højmose er en mose, der hæver sig over det omkringliggende terræn som en stor ﬂad linse.

◆ Den består at tykke lag af tørvemosser, der er specielt
velegnede til at tilbageholde vand som en badesvamp.

◆ Planterne i mosen ernæres sig udelukkende af næringsfattigt regnvand hvilket giver et karakteristisk planteliv
med få og lave plantearter. I mosen ﬁndes Tranebær,
Klokkelyng, Revling, Kæruld og den insektædende
plante Soldug.
◆ I Danmark ﬁndes der ikke mange store højmoser, men
bl.a. Store og Lille Vildmose er kendt af mange.
◆ Højmoser er meget specielle at færdes i. Der er åbne
vidtstrakte ﬂader, hvilket skyldes den lave vegetation,
og underlaget er fugtigt og nogen steder gyngende,
fordi man går på det vandfyldte tørvemos. Man skal
færdes med en vis forsigtighed fordi man risikerer at
gå igennem laget med tørvemos, og så er der vand
nedenunder.
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Flot ser det ud, men det nytter ikke noget. Højmosen har
brug for vand, og bare et enkelt birketræ bruger 400 liter
vand i døgnet. Så de skal fældes. Foto: Anders Ole Olsen
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På dette luftfoto af
Holmegaards Mose er
de områder, der blev
ryddet i februar 2010,
markeret med hvid.
Rydningerne der skal
foretages i sensommeren 2010 og 2011
er markeret med rød.
Det »vandløb« Skov &
Naturstyrelsen arbejder
på i år er markeret med
blå linje, og de steder
hvor styrelsen hæver
vandstanden på dette
vandløb er markeret
med stjerner. Kort: Skov
& Naturstyrelsen

...og om 100
år kan vi for
alvor se resultatet.
Biolog
Kim Diget Christensen,
Skov & Naturstyrelsen

Det hele går ud
på at bevare og
udvikle mere levedygtig højmose
i Holmegaards
Mose. Den aktive
højmose hvælver
sig op over det
omkringliggende
landskab. Privatfoto
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HOLMEGAARDS MOSE: Mosen
blev allerede fredet første gang til
bage i 1987.

Fredning
nummer to
AF HELLE HANSEN
Tilbage i 1987 blev 326
ha af Holmegaards Mose
fredet ved en såkaldt
status quo fredning.
Det var klart bedre
end ingenting men betød blot, at mosen blev
fredet, som det den var:
En tilgroet højmose,
uden mulighed for at
hæve vandstanden.
Trods en mangeårig
kraftanstrengelse
fra
Storstrøms Amt og i de
senere år Skov- og Naturstyrelsen og mange
frivillige fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, var det kun
været muligt at standse
tilgroning med træer på
en mindre del af mosen.
I 2002 rejste Danmarks

Naturfredningsforening
derfor en ny fredningssag, der endelig blev afsluttet i 2009. Hermed er
563 ha af Holmegaards
Mose fredet.
I modsætning til den
tidligere fredning er
formålet med den nye
fredning ikke blot at
bevare området, men
at genskabe og pleje de
naturvidenskabelige
værdier i Holmegaards
Mose. I fredningen er
det bestemt at Skov- og
Naturstyrelsen er plejemyndighed og at Skovog Naturstyrelsen, som
en meget væsentlig ændring, skal gennemføre
en vandstandshævning i
mosen i løbet af en treårig periode. ■
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Leder af projektet i Skov- og Naturstyrelsen
Storstrøm, Kim Diget Christensen viser, hvordan gamle dræn skal lukkes af, så mosen ikke
afvandes. Til gengæld har mosen ikke godt af
vand med for meget næring (gødning) i, så
vand fra omkringliggende marker, skal ikke
ledes ud i mosen. Foto: Anders Ole Olsen

HOLMEGAARDS MOSE: Det er hverken nemt eller billigt at lave træflis af
de fældede træer i mosen.

Træflis af den dyreste slags
For at det fældede træ ikke skal gå til
spilde, bliver en del af det hugget til
flis på stedet, men det er en bekostelig affære.
Der, hvor mosen er ret fugtig, får
træet lov at blive liggende, når det er
skåret i mindre stykker. Men i udkanten af mosen bliver det lavet til flis på
stedet og transporteret ud af mosen.

stensen fra Skov- og Naturstyrelsen.
Hvis først en bil går igennem tørvelaget, er der vand nedenunder, og
sådan et hul kan ikke lige repareres. Her må man vente på, at tørvene
vokser sammen igen. Det vil gøre det
svært at fortsætte arbejdet.
For at skåne mosen mest muligt
skal der derfor lægges jernplader på
alle køreveje, når der skal transporteres flis ud af mosen.

Jernplader

Dyrt metal

- Det ville ødelægge tørven, hvis vi
kører i de fugtige områder med store
lastbiler, forklarer Kim Diget Chri-

- Det kommer til at koste omkring en
million kroner at lægge jernplader
ud i mosen, fortæller Kim Diget Chri-
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stensen.
Han anslår, at der skal lægges mellem halvanden og to kilometer jernplader ud. Det er ikke noget Skov- og
Naturstyrelsen lige har liggende i depot, så de skal lejes.
- Hvis vi flisede træerne længere
inde i mosen, ville vi tabe penge på
det, mens det andet kommer til at gå
nogenlunde lige op, siger Kim Diget
Christensen.
Da det både er dyrt og et stort arbejde at lægge alle de jernplader ud,
bliver det kun gjort en gang; nemlig i
sensommeren 2011. ■

K

æmpe oprydningssalg i august

66%

- spar helt op til
på masser af udvalgte varer.
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