SORØ
REDAKTIONEN
Absalonsgade 1, 4180 Sorø.
Tlf. 5761 2500
Soroe.red@sn.dk
www.sn.dk/soroe
Områderedaktør
Bjarne Stenbæk (bs)
- bjarne.stenbaek@sn.dk
privat 2545 6787
Journalister:
Lene Berthelsen (berthel)
- lene.berthelsen@sn.dk
privat 2425 1936
Ulla Grundtvig Brask (ugb)
- ulla.grundtvig.brask@sn.dk
privat 2084 7281
Martin Pedersen (mped)
- martin.pedersen@sn.dk
privat 3118 66 51
Udebliver avisen - se side 2

Sjællandske n TIRSDAG 09. JANUAR 2018

SEK TION 1

9

Højmoseprojekt venter på
at foråret skal komme
NATUR: Små stykker mos er blevet
fordelt i Verup Mose
ved Stenlille som en
del af en naturgenopretning. Foråret
skal vise, om mosset
begynder at vokse.

Natkontrol
RUDS VEDBY: Politiet var i
Ruds Vedby på Rudsgade
søndag klokken 0.10 til 0.30.
Otte køretøjet blev standset
og kontrolleret, men alle
havde orden i sagerne.

Hjulbolte løsnet
ved køreskole
DIANALUND: Mellem den 3.
og den 4. januar har ukendte gerningsmænd løsnet
hjulboltene på en Volvo, der
hører til køreskolen på Dr.
Sellsvej.
Alle hjulboltene på højre
forhjul var løsnet, oplyser
politiet.

Tyveri fra
plejecenter
SORØ: Mellem den 21. december og den 2. januar er
der fra Røde Kors Hjemmet
på Kirkevej blevet stjålet
1350 kroner fra en beboers
kommode.

Kokainpåvirket
bag rattet
SORØ: Politiet standsede
fredag klokken 20.09 en 38årig kvinde fra Stenlille på
Holbækvej i Sorø. En narkometertest gav udslag for
kokain, og den 38-årige blev
herefter anholdt og sigtet for
kørsel i påvirket tilstand.

Af Martin Pedersen
ÅMOSEN: Sorø Kommunes
miljøfolk venter spændt
på foråret. Til forår vil det
nemlig vise sig, hvordan det
går med genopretningen af
de to højmoser Verup Mose
og Sandlyng Mose i naturområdet Store Åmose ved
Stenlille.
I efteråret 2017 blev der
gravet membraner og spuns
ned omkring de to moser.
Der er ikke meget højmose-aktivitet tilbage i de to
næsten døde højmoser. Men
forhåbningen er, at en række tiltag vil få højmoserne
til at gendanne sig.
De nedgravede membraner og spuns skal over de
kommende par år hæve
vandstanden i moseområderne og på den måde skabe
de rette levevilkår for det
særlige spagnum-mos, der
kendetegner en højmose.
I slutningen af november
blev der udspredt små stykker spagnum-mos i midten
af Verup Mose. Verup Mose
har mindst aktivt spagnum-mos tilbage og har
derfor brug for en kickstart.
Forinden havde man afrømmet tørvefladen i mosen og
gjort klar til det nye mos.
HedeDanmark stod for udspredningen af mos, og der
bliver testet tre metoder: Udspredning på fugtig bund,
direkte i vand og plantning
af spagnum-mos i buketter. Man håber, at mosset
vil begynde at skyde og kan
være grundlaget for en ny,
langsomtvoksende højmose
i Verup Mose over de næste

Inden udspredningen var spagnum-mosset blevet indsamlet i kasser og hakket i småstykker klar til at blive fordelt i området.
mange årtier. I foråret vil
det vise sig, om det udspredte mos skyder med ny vækst.

Gravede tørv i stor stil

I Sandlyng Mose findes der
allerede spagnum-mos, som
er i fuld vækst. Her gælder
det om at få en højere vandstand til at sætte skub i væksten.
Sorø Kommunes arbejde med Sandlyng Mose og
Verup Mose er en del af naturprojektet LIFE Østdanske Højmoser. Projektet er
blandt andet støttet med
EU-midler. Guldborgsund
Kommune og Horreby Lyng
på Falster indgår også i projektet. De to kommuner har
tilsammen skaffet 40 millioner kroner til naturgenopretningen.
I årene omkring anden
verdenskrig blev der gravet
tørv i stor stil i Sandlyng
Mose og Verup Mose. Tørven blev brugt som brænd-

sel, da der var rift om ressourcerne. Det blev fragtet
derfra i godsvogne på den
gamle Veddebane, der nu er
nedlagt. I moseområdet har
man faktisk fundet et stykke
glemt, gammel skinne, der
vidner om fortidens aktiviteter.

Levested for frø og snog

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

Medarbejdere fra HedeDanmark har stået for at udsprede spagnum-mos i midten af Verup Mose i Åmosen ved Stenlille. 

Foto: Sorø Kommune
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.
Man kan følge udviklin-

gen i området ved at besøge
Åmosen og gå tur omkring
de to moser. 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.

Dianalund: Socialt samvær.
13.00: Degneparken: Bridge.
13.00-16.00: Oasen, Rosenvej 5,
Dianalund: Rummikub.
13.00-16.00: Storgade 7, Sorø:
Lokalhistorisk Arkiv for
Sorø og Omegn har åbent.
14.00: Kaarsbergcentret, Sorø:
Halfdanskerne underholder med sang og musik.
Arr.: Onsdagsklubben.
14.00-16.00: Kolonivej 2, Dianalund: Kolonien Filadelfias museum har åbent.

14.00-17.00: Munke Bjergby
Præstegård: Nytårssammenkomst for pensionister.
19.30: Sognegården i Tersløse:
Sognepræst i Sorø, Lis Samuelsen, fortæller om sin
færøske baggrund.

TID OG STED
Tirsdag

8.30-11.30: Sorø-Hallen: Badminton. Arr.: Ældre Sagen.
09.30: »Det Gamle Posthus«,
Rudsgade 8, Ruds Vedby:
Socialt samvær.
9.30-11.00: Aktiviteten, Stenlille: Seniordans.
10.00-11.30: Tersløse Sognegård: Tirsdagscafé: Aase
Johansen fortæller.
13.00-17.00: Sorø Bykontor på
Sorø Bibliotek: DSB orienterer om billet-mulighederne.

14.00-17.00: Oasen, Rosenvej 5,
Dianalund: Strikkecafé.
13.30-16.00: Aktiviteten, Stenlille: Banko. Arr.: Stenlille
Pensionistforening.
14.00-16.00: Frikirken, Frederiksvej, Sorø: Hygge- og
håndarbejde for kvinder.
14.00-16.00: Ruds Vedby IF’s
baner: Ruds Vedby Krocket
spiller.
14.00-17.00: Kaarsbergcentret,
Sorø: L’Hombre-spil. Arr.:
Ældre Sagen.

15.00-17.00: Lokalhistorisk
Arkiv, Stenlille Kulturhus:
Åbent.
17.00-18.30: Frederiksberg
Skole: Informationsmøde
om kommende børnehaveklassestart.
19.00-20.00: Sorø Sognegård:
Anonyme Alkoholikere har
møde.
19.00-21.00: Lillemarksvej 12,
kld. Sorø: Depressionsforeningen har selvhjælpsgruppe.

19.00-21.00: Pedersborg Skole: Informationsmøde om
kommende børnehaveklassestart.
19.00-21.00: Ruds Vedby Skole: Informationsmøde om
kommende børnehaveklassestart.

Onsdag

09.00-11.00: Stenlille-Hallen:
Gymnastik og boldspil.
Arr.: Fritidsfabrikken.
10.00-12.00: Oasen, Rosenvej 5,

BIOGRAFER
Tirsdag og onsdag

18.00: »En frygtelig kvinde«
20.00: »Thelma«

