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Projektleder Line Magnussen forklarer, at den grønne metalkasse trækker en sort plast-membran gennem renden, der skal omslutte højmoseområdet. 

Foto: Anders Ole Olsen

Membraner skal genskabe højmose
NATUR: Sorø Kommune nedgraver
membraner og
spuns rundt om
Sandlyng Mose og
Verup Mose. Det
skal hæve vandstanden og genskabe to
højmoser.

Af Martin Pedersen
ÅMOSEN: Der er gang i gravemaskinerne ved Sandlyng Mose og Verup Mose
i Store Åmose nordvest for
Stenlille.
Som en del af naturgenopretningsprojektet LIFE
Østdanske Højmoser graver
Sorø Kommune nemlig ved
de to døde højmoser for at
gøre dem levende igen.
Her blev der gravet tørv
i stor stil i årene omkring
anden verdenskrig. Det
blev brugt som brændsel,
da der var rift om ressourcerne. Tørven blev fragtet
derfra i godsvogne på den

Anders Krogvig fra HedeDanmark sørger for, at plast-membranen ligger udstrakt i den rigtige dybde.
gamle Veddebane, der nu er
nedlagt. I moseområdet har

man faktisk for nyligt fundet et stykke glemt, gammel

skinne, der vidner om fortidens aktiviteter.

En stor levende svamp
Før den tid var Sandlyng

Mose og Verup Mose to levende højmoser, der voksede opad med få millimeter
om året.
En højmose fungerer nærmest som en stor svamp,
hvor et lag af levende spagnum-mosser suger alt vand
til sig. Spagnum-mos kan
absorbere 10 gange sin egen
vægt i vand. Med årene vokser spagnum-mosserne op
som en pukkel i landskabet
og efterlader samtidig et lag
tørv nedenunder.
Højmosen er i sig selv et
vådt, surt og næringsfattigt
landskab, hvor våde høljer
med spagnum og kæruld
gror mellem tuer af dværgbuske som tranebær, blåbær og hedelyng. Det skaber
et fugtigt miljø med rigtig
mange insekter. Højmosen
er også et levested for den
spidssnudede frø og for snogen.
Sorø Kommune forsøger
at genskabe den natur med
projektet LIFE Østdanske
Højmoser, der blandt andet
er støttet med EU-midler.
Guldborgsund
Kommune indgår også i projektet.
Kommunen er i gang med at
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genskabe Horreby Lyng på
Falster. Kommunerne har
sammen skaffet 40 millioner kroner til projektet.

Maskiner graver sig frem

Ved Sandlyng og Verup moser bliver der i øjeblikket
gravet en 140 centimeter
dyb, sort plastmembran ned
rundt om moseområderne.
Der bliver også gravet en
spuns ned ved udmundingen til vandløbet Akademirenden. Blokeringerne skal
holde regnvandet inde på
moseområdet.
På den måde kan vandstanden stige, og så bliver
det muligt at genskabe den
våde højmose. Når først
vandet igen indtager områderne, så vil de tilbageværende spagnum-mosser
brede sig - eventuelt med
lidt førstehjælp - og om 5-10
år kan man måske se en spirende begyndelse på to nye
højmoser.
Gravearbejdet
involverer både gravemaskiner,
en håndfuld arbejdere og et
museum.
Først laver en gravemaskine en rende i tørvejorden
rundt om området. Gennem
renden bliver der trukket en
stor, grøn metalkasse, hvorfra den sorte membran bliver rullet ud. På den anden
side af renden kører endnu
en gravemaskine og dækker
renden og membranen med
jord igen.
Anders Krogvig hjælper
de to maskiner, der først
graver sig 2,4 kilometer
igennem Sandlyng Mose og
siden rykker til Verup Mose.
Han er skov- og naturteknikerelev hos HedeDanmark.
Og det er hans job at sikre,
at plast-membranen ligger
korrekt i jorden og i den rigtige dybde.
- Det er en slags kvalitetssikring. Jeg holder membranen udstrakt og sørger for,
at den er i den rigtige dybde. Dybden er nok det mest
udfordrende, siger Anders
Krogvig.

Arkæologerne holder øje

Maskinerne tilbagelægger
cirka 300 meter om dagen.
Arbejdet bliver fulgt meter
for meter af de to arkæologer Mads Lou Bendtsen og
Mads Kildegaard fra Museum Vestsjælland i Holbæk.
- Vi er her, fordi det her
område ved Åmosen er et af
de vigtigste områder i Nordeuropa i forhold til stenalderen. Man har blandt
andet fundet stammebåde,
redskaber og fiskeanlæg,
og noget af det har man ikke
fundet andre steder. Derfor
holder vi øje med, om man
støder på noget interessant
eller nogle genstande, forklarer
udgravningsleder
Mads Lou Bendtsen.
Området har så stor historisk værdi, at stednavnet Maglemose også bliver
brugt på engelsk, hvor ordet
»Maglemosian« henviser til
skovjægerkulturen i stenalderen.
Indtil videre har stenalde-
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ren dog ikke vist sig i tørvejorden ved Verup og Sandlyng.
- Og det kommer bag på
os, for der er ellers fundet
meget her i området, siger
Mads Lou Bendtsen.

Muligheder i en naturpark

Line Magnussen er biolog og
Sorø Kommunes projektleder på naturprojektet.
- Det er rigtigt spændende,
og det har også været fantastisk at se, hvordan andre
gør i andre højmose-projekter, siger hun.
Hun kan se langsigtede muligheder i Sandlyng
Mose og Verup Mose.
- Jeg håber, at flere vil involvere sig i projektet, for
det hele er baseret på frivillighed. Jeg kan se nogle muligheder for en naturpark
og for nogle arbejdspladser om det så er at leje cykler ud
eller sælge en is, siger Line
Magnussen.
Naturprojektet skulle oprindeligt køre frem til 2018,
men Sorø Kommune og
Guldborgsund Kommune
har søgt om at forlænge det
til 2019.
Man kan besøge Åmosen
og gå tur omkring de to moser og følge udviklingen.
Ved Verup Mose kan man
parkere ud for Vasebakkegård, Kærvej 1 i Verup og
derfra bevæge sig ud på veje
og stier i området. Ved Sandlyng Mose kan man parkere
ved bålhytten på Maglemosevej 3 i Assentorp.

Carsten Larsen fyldte 50 den 7. marts, men ville hellere holde en lidt »lunere fest«. Det blev i lørdags, hvor han samtidig blev udnævnt til æresmedlem i SBG&I. 
Foto: Bjarne Stenbæk

Æresmedlem blev
hædret af foreningen
HÆDER: Carsten
Larsen er lig med
Slaglille-Bjernede Gymnastik- og
Idrætsforening.

Af Bjarne Stenbæk

FAKTA
Projektets tidslinje

n August 2013: Opstart
på projektet
n Første kvartal 2014:
Nedsættelse af støttegruppe
n Forår/sommer 2014:
Naturovervågning
n Forår 2014 til sommer
2016: Lodsejer-forhandlinger
n Sommer 2016 til 2018:
Lukning af grøfter/
dræn og trærydning
n Forår/sommer 2018:
Naturovervågning
Kilde:
LIFE Østdanske
Højmoser

SLAGLILLE-BJERNEDE: Hvordan staver man til Carsten
Larsen? Prøv med »Slaglille-Bjernede Gymnastik- og
Idrætsforening« - det samme gælder i øvrigt omvendt.
Sådan lød ordene - lettere omskrevet - da Slaglille-Bjernede Gymnastik- og
Idrætsforening lørdag aften
udnævnte foreningens fodboldformand til æresmedlem. Og snedigt nok havde
idrætsforeningen valgt en
anledning, hvor det var
fodboldformanden selv, der
spenderede festen. Udnævnelsen foregik nemlig, da
Carsten fejrede sin 50 års

fødselsdag i Slaglille-Bjernede Forsamlingshus.

Formand i mere end 30 år

Stående bifald fik den populære fodboldformand, og det
er da også svært at argumentere imod udnævnelsen.
- Jeg har været aktiv i
SBG&I, siden jeg var 4-5 år,
fortæller Carsten.
- Jeg kom ind i fodboldudvalget, da jeg fyldte 18, og jeg
går ikke så højt op i årstal,
men mon ikke jeg har været
fodboldformand i mindst 30
år.
I mange år var seniorfodbolden dominerende i
SBG&I, der mønstrede fire
seniorhold, men jævnligt
godt kunne have lidt udfordringer med ungdommen.
De udfordringer syntes at
blive endnu større, da byrådet valgte at nedlægge Slaglille-Bjernede Skole for nogle år siden - men det gik den
stik modsatte vej.
- Ja, nu er det absolut ung-

dommen, der dominerer, siger Carsten Larsen,
- Vi har tre seniorhold og
tre old boys-hold - og jeg er
selv stadig aktiv fodboldspiller - men der er rigtig mange
børn.
Via et stærkt fællesskab
med arrangementer for
børn og forældre samt ikke
mindst voksne mennesker
til at tage sig af holdene,
hvor der lægges vægt på at
have bolden med og på øvelser, der passer til spillernes
alder og niveau, er medlemmerne vrimlet til i en grad,
der gør, at SBG&I aldrig har
været større.

Otte årgange

U5, U6, U7, U8, U9, to U10, to
U11 og tre U12 hold spiller i
Team AS, som SBBG&I for
år tilbage dannede sammen
med fodboldspillerne i Alsted-Fjenneslev.
- I vid udstrækning er det
dog sådan, at børnene fra
Alsted-Fjenneslev, der går

på Sorø Borgerskole, spiller fodbold med deres skolekammerater i Sorø, men
børnene fra Pedersborg Skole har jo ikke en fodboldklub
lige ved siden af, og så er der
sket det, at børnene fra vores lokalområde har trukket børnene fra Pedersborg
Skole her ud.
Mange timer tilbringer
Carsten Larsen på sportspladsen i Slaglille-Bjernede
- men der bliver også tid til
familien med hustruen Anne-Pia og børnene Alexander og Cecilie.
- Jeg bor jo lige ved siden af
sportspladsen, så jeg kan let
komme ud på banerne - men
jeg kan også hurtigt komme
hjem igen, hvis det er nødvendigt, siger han med et
smil.
Alle
familiens
øvrige
medlemmer er også aktive.
Alexander spiller eksempelvis fodbold i klubben, mens
Cecilie går til konkurrencegymnastik i SOR IF.

Smil dig glad - og nå dit mål
SORØ: Rotary i Sorø inviterer til to foredrag i den kommende tid.
»Bliv bevidst om dit
kropssprog« er overskriften for et foredrag af Jesper
Bergstrøm, der er ekspert i
kropssprog og nonverbale
signaler. Han har speciali-

seret sig i at skabe succes i
salg, service, forhandling,
networking og præsentationer.
Jesper Bergsstrøm har udgivet bogen »Smil dig glad«.
Du kan møde ham den 5.
september klokken 19-19.45
i Rotarys lokaler på Anker-

hus.
Entre koster 100 kr. Der er
50 pladser efter princippet
først-til-mølle.
Den 19. september kan
man opleve den dobbelte
verdensmester/guldvinder i
roning, Mette Bloch, der vil
fortælle om dét at sætte sig

mål og om det at nå dem.
Det er klokken 19-19.45 i
Rotarys lokaler på Ankerhus. Det koster 100 kroner at
være med, og der er 50 pladser efter princippet først-tilmølle på https://soroerotaryklub.nemtilmeld.dk.

