
  HØJETAASTRUP ISHØJ
SEK TION 1

14
DAGBLADET  ■   LØRDAG 12. DECEMBER 2015

TID OG STED

REDAKTIONEN

Marievej 1D, 2630 Taastrup

Tlf. 4377 2630

Taastrup.red@sn.dk

Fax. 4377 2640

www.sn.dk/taastrup

Fungerende områderedaktør

Petter Becker-Jostes  

(petterbj), 

Tlf. 2047 1569

Redaktionsleder

Peter Erlitz (erlitz)

Priv. 2015 5111

Lokal sport:

Stefen Kristiansen (fen) 

Priv. 4362 8661 

e-mail: stfn@youmail.dk

Salg og abonnement 9-16:

tlf. 4635 8500

Udebliver avisen:

tlf. 4635 8500 kl. 17-18, lør. 8-10

SØNDAG

HEDEHUSENE
Juletog i Hedeland, første 

afgang kl. 10.35 fra Hede-
husgård Station, se mere på 
www.ibk.dk

Musikkoret København syn-
ger uddrag af korværker 
og salmer fra advents- og 
juletiden, Ansgarkirken, kl. 
15, gratis

Ansgarkirken 10:00 Steffen 
Ringgaard Andresen 

City Kirken Taastrup 11:00 
Lisbeth Lund-Hansen 

Høje Tåstrup Kirke 10:00 Ma-
rianne Thestrup Jensen 

Reerslev Kirke 11:30 Provst 
Steffen Ringgaard Andre-
sen 

Rønnevang Kirke 10:00 Søren 
Isak Nolsøe 

Sengeløse Kirke 10:00 Thomas 
Laurberg Vedel 

Tåstrup Nykirke 10:00 Anders 
Nilsen 

Tåstrup Nykirke 14:00 Maria 
Rosted Smith og Thomas 
Laurberg Vedel 

Tåstrup Nykirke 19:30 Anders 
Nilsen

Ishøj Kirke 10:00 Ane Øland 
Bækgaard 

Torslunde Kirke 10:00 Chri-
stian Marott Barrit Peter-
sen 

Vejleå Kirke 10:00 Margit So-
phie Mathiasen Nielsen 

Vejleå Kirke 16:00 Margit So-
phie Mathiasen Nielsen

Byhistorisk Samling og Ar-
kiv, Blaakildegaard: Er du 
medlem? (til 20. december), 
Keramik fra Taastrup og 
omegn (til 31. december 
2016)

Kroppedal Museum: Finder 
I noget? (til 30. december 
2016), Verdensrummets 
mekanik (til 1. januar 2018), 
Ole Rømer og dansk astro-
nomi (til 1. januar 2018)

Arken: Bjørn Wiinblad (til 17. 
januar), Gerda Wegener (til 
16. maj 2016)

Bredekærgård: Fyrsten fra 
Ishøj (til 28. december 2015)

GUDSTJENESTER

UDSTILLINGER

MOSE: En EU-be-
villing skal fremme 
sjældne plantearter 
i Sengeløse og Vasby 
Moser. DAGBLADET 
tog en tur i mosen 
sammen med en 
naturmedarbejder 
og en lodsejer, hvis 
familie har boet på 
stedet siden 1947.

Af Petter Becker-Jostes

SENGELØSE/VASBY: Det kan 
godt være, danskerne ved 
sidste uges folkeafstemning 
sagde nej tak til mere EU. 
Men ude ved Høje-Taastrup 
Kommunes nordlige kanter 
fi nder man en lille fl ok bebo-
ere, der nok er rigtig glade 
for det store skud EU, som 
Sengeløse og Vasby Mose 
fornylig har fået i form af 
en bevilling på 4,4 millioner 
kroner fra EU-Kommissio-
nen.

»Beboerne« er for eksem-
pel melet kodriver, kødfar-
vet gøgeurt og vibefedt, og 
de har det tilfælles, at de alle 
tre er sjældne plantearter 
her til lands. Det skyldes 
blandt andet, at de vokser 
bedst i såkaldte rigkær - 
altså i åbne, sumpede omgi-
velser og i jord, der er rig på 
kalk. 

- Kalken i mosen stammer 
fra den tid, hvor moserne 
var store vådområder med 
søer  efter sidste istid og her 
dannede alger den kalk, som 

er altafgørende for de natur-
værdier, vi kan fi nde i dag, 
fortæller naturmedarbejder 
i Høje-Taastrup Kommune, 
Henriette Voigt, der sam-
men med fem andre kommu-
ner og Naturstyrelsen Fyn 
er gået sammen om at søge 
EU-pengene. 

Pengene skal bruges på at 
bevare og udvikle rigkære-
ne - i samarbejde og dialog 
med lodsejerne.

Sengeløse og Vasby Moser 
er nemlig private lodder, 

der i starten af 1800-tallet 
blev udstykket fra godset 
Cathrineberg, fortæller Kri-
stian Riegels Thomsen, som 
har været knyttet til mosen, 
siden hans forældre i 1947 
fl yttede ind på morfarens 
gård, Enghavegård, hvortil 
der hører en moselod. Den-
gang blev der ikke mindst 
skåret tørv i området i de 
trange tider under og efter 
anden verdenskrig, inden 
der blev bygget helårsbebo-
elser i dele af området.

- Rådyr var der ingen af 
dengang. De er først kom-
met, efterhånden som mo-
sen er vokset til, siger Kri-
stian Riegels Thomsen.

I folks baghaver
Men da en tilvokset mose 
ikke er optimal for de sjæld-
ne plantearter, skal vegeta-
tionen omkring rigkærene 
holdes nede. Derfor skal en 
del af EU-bevillingen bruges 
på kvæg, der kan være med 
til at afgræsse arealerne. Og 
her kommer lodsejerne ind i 
billedet.

- Det er fredede moser, men 
også folks baghaver. Derfor 
handler om at fi nde den ret-
te løsning, så jeg er ude at 
snakke med ejerne om, hvad 
der passer til deres område 
og de ønsker, de har, siger 
Henriette Voigt.

For kvæget skal hegnes 
ind, og derfor vil det for ek-
sempel være nemmere, hvis 

fl ere lodsejere ved siden 
af hinanden har lyst til at 
have kvæget gående, så der 
kan laves et fælles hegn og 
sættes låger op. Samtidig 
vil kommunen tilbyde mini-
kurser i at slå med le, så man 

Kalkvands-
indsprøjtning til 
sjældne planter

På dette gamle kort fra 1800-tallet ser man de lange, smalle jordlod-
der.

Ved hjælp af rørene kan man måle vandstand og -kvalitet.

Ved de sjældne rigkær skal kvæg hjælpe med at afgræsse vegetatio-
nen.

Lodsejer Kristian Riegels Thomsen og Henriette Voigt fra Høje-Taastrup Kommune ser begge frem til, at de 
sjældne planter får gode vækstbetingelser.

»  Det er fredede 

moser, men også folks 

baghaver. Derfor hand-

ler om at fi nde den rette 

løsning, så jeg er ude at 

snakke med ejerne om, 

hvad der passer til deres 

område og de ønsker, 

de har.

Henriette Voigt
Naturmedarbejder i 

Høje-Taastrup Kommune



kan supplere med høslæt. 
Hvis man som lodsejer selv 
har lyst til at være med til at 
passe kvæget, vil der også 
være mulighed for det.

Inden for fem år
Alt dette kommer ikke til at 
ske lige nu og her, lyder det 
fra naturmedarbejderen.

- Vi regner med, at vi inden 
for de næste fem år vil have 
lavet folde i området og fået 
dyrene på, siger Henriette 
Voigt.

Og Kristian Riegels Thom-
sen anbefaler da også, at 
man som lodsejer tager 
imod tilbuddet.

- Det er jo rigtig fint at få de 
sjældne planter frem igen, 
siger han.
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De sjældne rigkær ligger på pri-
vat grund, og samarbejde og 
dialog mellem lodsejer og dialog 
er derfor vejen frem .                     
Foto: Kenn Thomsen

Sengeløse og Vasby Mo-
ser er på i alt 109 hektar, 
som ejes af 57 lodsjere. 
De enkelte jordlodder 
blev udstykket af godset 
Cathrineberg i starten 
af 1800-tallet og er ka-
rakteriseret ved at være 
lange - omtrent 400-500 
meter - og smalle (se kort) 
og udgør mange steder 
jordejernes baghaver. 

Området omfatter tre 
fredninger, nemlig Vas-
by Mose, Sengeløse Mose 
samt Cathrineberg og 
Nybølle Å. Den første 
fredning fandt sted i 
1966, og i dag er området 
omfattet af det europæi-
ske netværk for beskytte-
de områder, Natura 2000.

I moserne finder man 
sjældne planter som den 
kødædende vibefedt, 
glanskapsel-siv og hjer-
tegræs, ligesom man 
finder fire forskellige 
orkideer, blandt andet 
kødfarvet gøgeurt og 

sumphullæbe. Desuden 
er Vasby Mose det ene-
ste sted i Danmark, hvor 
man finder både melet 
kodriver og rust-skæne. 
Sidstnævnte udgør med 
over 700 planter omtrent 
90 procent af den samle-
de danske bestand. 

Planterne er kræsne og 
lever bedst i rigkær, altså 
åbne moseområder med 
konstant gennemstrøm-
mende og meget kalk-
holdigt grundvand. Her 
til lands er rigkær under 
pres, fordi driften på are-
alerne er blevet opgivet, 
og de derfor gror til.

Derfor har Høje-Ta-
astrup Kommune søgt 
og fået en bevilling fra 
EU-Kommissionen fra 
EU’s Life-program, som 
skal sikre og udvikle sår-
bare naturtyper i de to 
moser.

Kilde Høje-Taastrup 

Kommune

Sengeløse og 
Vasby Moser

SANTA LUCIA: 
Omkring 20 piger 
i alderen 10 -11 år 
gik fredag mor-
gen Lucia-optog på 
Vestegnens Privat-
skole.

Af Josefine Klitgaard

TAASTRUP: I år var det Fe-
line fra 5. klasse på Vesteg-
nens Privatskole, der blev 
valgt som luciabrud. 
- Nu bryder lyset frem stolt 
på din krone. Rundt om i hus 
og hjem sangen skal tone, 
lød det fra fine og klare pi-
gestemmer tidligt fredag 
morgen på Vestegnens Pri-
vatskole på Kirkevej.
- Nu på Lucia-dag hilser vort 
vennelag Santa Lucia, Santa 
Lucia, sang pigerne, imens 
de gik rundt på gangene.

- Årets Lucia-optog var flot 
og stemningsfuldt, fortæller 

Svend Erik K. Nathan, der 
er viceskoleleder.

En drabelig historie
Alle pigerne fra skolen 4.- 
og 5. klasse havde øvet både 
sange og optog sammen med 
musiklærer Anders Stokke-
bæk. 

- Her ved vor ønskefest 
sangen skal klinge, gaver 
til hver en gæst, glad vil du 
bringe, fortsatte pigerne.

Skoleleder Thomas Frand-
sen fortalte den drabelige 
historie bag Lucia-traditio-
nen til både de mindste klas-
ser og klasserne i overbyg-
ningen.

Forældre altid velkomne
Først sang pigerne for for-
skoleklassen til og med 5. 
klasse i skolebygningen på 
Kirkevej. Derefter var det 
overbygningen, der overvæ-
rede det flotte optog. 

- Forældrene her på skolen 
er altid velkomne og mødte 
selvfølgelig talstærkt op 

til Lucia-optoget, fortæller 
Svend Erik K. Nathan.

- Skænk os af lykkens væld 
lige til livets kvæld. Santa 

Lucia, Santa Lucia.

Feline var luciabrud

Debat

Tirsdag d. 8. december 
blev en trist dag for lan-
det pensionister, her be-
sluttede regeringen (1. 
behandling i folketinget) 
støttet af De konservati-
ve og Dansk Folkeparti at 
man fremover vil fratage 
over 100.000 pensionister 
et tilskud på flere tusinde 
kroner om året i boligydel-
se. Et beløb der for mange 
vil betyde at deres rådig-
hedsbeløb bliver markant 
mindre end i dag. Konkret 

vil det formegentlig betyde 
at mere end et tusinde pen-

sionister her i kommunen 
vil blive ramt, og få væ-
sentlig færre penge at leve 
for.

Aftalen om den mindre 
boligydelse er en del af fi-
nanslovsaftalen som også 
betyder, store besparelser 
på bl.a. uddannelsesin-
stitutioner, og at Høje-Ta-
astrup som alle andre 
kommuner vil få væsentlig 
færre penge i de kommen-
de år, og må ud i kraftige 
besparelser, som igen kan 
komme til at ramme bl.a. 
vores børn og ældre.

For socialdemokratiet er 
det en forkert prioritering, 
at man vil spare penge i 
kommunerne og på vores 
pensionister, for at kunne 
lette boligskatten og gøre 
særligt de store og dyre 
biler billigere. Det undre 
mig, at De konservative 
og Dansk Folkeparti kan 
stemme for noget sådant.

Peter Hamborg Faarbæk
Borgmesterkandidat
Socialdemokratiet  

    i Høje-Taastrup

En sort dag for Høje-Taastrup  
Kommune og ikke mindst  
for pensionisterne

- Santa Lucia, 
Santa Lu-
ciiiiia, sang de 
yndige piger 
fra Vesteg-
nens Privat-
skole fredag 
morgen.   
Foto: Svend 
Erik K. Nathan

Her er det Lucia-bruden Feline på vej ned ad trappen.  
 Foto: Svend Erik K. Nathan

 Privatfoto


