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Vestegnens moser
På Københavns Vestegn ligger – som 
perler på en snor – et sammenhængende 
strøg af  fredede moser. To af  disse mo-
ser er Vasby Mose og Sengeløse Mose, 
der sammen er udpeget til Natura 
2000-område med en meget interessant 
og værdifuld rigkærsvegetation (Fakta-
boks 1). Her findes Danmarks eneste lo-
kalitet med både melet kodriver og halv-
græsset rust-skæne side om side med 
sump-hullæbe og en række andre kalk-
elskende og typiske plantearter for kalk-
kær (Faktaboks 2). 

Den grundvandsafhængige naturtype, 
rigkær, er en kompleks størrelse, der gi-
ver nye udfordringer i naturforvaltnin-
gen /1/. Høje-Taastrup Kommune er 
myn dighed på naturområdet og har 
der med ansvaret for at gennemføre 
Natu ra 2000-planens mål om at bevare 
og for bedre naturværdierne /2/. En af  
udfor dringerne har været, at der i de se-
neste år, har været eksempler på meget 
høj forårsvandstand, som har påvirket 
bestanden af  melet kodriver meget ne-
ga tivt. Lodsejerne har også givet udtryk 
for, at de gennem en årrække har ople-
vet moserne blive mere fugtige. Derfor 
har Høje-Taastrup Kommune i 2014 
gennemført en undersøgelse af  sam-
menhænge mellem natur, grundvand og 
overfladevand for om muligt at finde år-

sagerne til ændringerne. 
I denne artikel fokuseres på den ny vi-

den, der er opnået i undersøgelsen af  
vandforholdene i Vasby Mose og Senge-
løse Mose, hvor ydre påvirkninger fra 
vandindvinding og klimaændringer skal 
sammentænkes med naturpleje og na-
tur lig vandstand (herunder oversvøm-
melser) i de to moser/3/. 

Naturtyper i Vasby Mose og  
Sengeløse Mose
Natura 2000-området er samlet på 109 
ha og er blandt andet karakteriseret ved 
forekomsten af  habitatnaturtyperne rig-
kær (5,7 ha) og tidvis våd eng (3,7 ha), 
elle- og askesump (0,6 ha) samt skovbe-
vokset tørvemose (22 ha). I forbindelse 
med vegetationskortlægningen af  habi-
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tatnatur i 2014 er sammenhængen mel-
lem vegetationens sammensætning og 
struktur i forhold til jordbund og hydro-
lo giske forhold blevet vurderet nærmere. 
Figur 1 viser udbredelsen af  arealer 
med kortlagt habitatnatur samt de area-
ler, hvor den fine habitatnatur potentielt 
kan brede sig, såfremt de rette kårfakto-
rer er til stede. Centralt i Vasby Mose 
gror Danmarks største og mest levedyg-
tige bestand af  den meget sjældne art 
rust-skæne, der udover hér kun findes 3 
steder i Jylland. Sammen med den fre-
de de og rødlistede art melet kodriver 
står disse sjældne arter i selskab med be-
stande af  butblomstret siv, kødfarvet 
gøgeurt, sump-hullæbe, vibefedt, eng-
ensian, krognæb-star og pile-alant – alle 
arter, der er karakteristiske for rigkær og 
tidvis våd eng (Faktaboks 2). Dette om-
råde er helt særegent og meget værdi-
fuldt. På baggrund af  en systematisk 
gennemgang af  plejebehovet for habi-
tatnaturtyperne og §3-områderne i de 
fredede moser /4, 5/ er det konklude-
ret, at det største potentiale for udvidelse 
af  arealet med lysåbne habitatnaturty-
per (rigkær og tidvis våd eng) er på knap 
20 ha i Vasby Mose og 20 ha i Sengeløse 
Mose.

Truslerne mod de våde naturtyper 
I Natura 2000-planen for Vasby og Sen-
geløse moser er særlig hydrologi, og til-
gro ning nævnt som de væsentligste tru-
sler mod at opnå gunstig bevarings- 
status. Gennem de seneste 10 år er det 
konstateret at moserne er blevet tilta-
gende vandlidende, og udbredel sen af  
området med artesisk trykniveau i kalk-
magasinet under moserne er øget. Årsa-
gen til stigningen i det primære grund-
vandsspejl under moserne skyldes 
an tagelig ændringer i vandindvinding i 
området /6/. Når grundvandet står un-
der tryk, presser det sig opad og forårsa-
ger, at de øverste tørvelags evne til at 
optage nedbør (infiltrationskapaciteten) 
mindskes eller helt forsvinder, og risi ko-
 en for oversvømmelser øges. I forbind-
else med den tidligere drift (afgræsning, 
høslæt og tørvegravning) i moserne, har 
der været en intensiv dræning via ka na-
ler og rørdræn. Det må antages, at dette 
afvandingssystem ikke længere virker ef-
fektivt på grund af  tilgroning, hvilket er 
medvirkende årsag til udbredelsen af  de 
vandlidende områder. I 2016 forventes, 
at oppumpningen atter øges med 1 mio. 
m3/ år på kildepladserne Katrinebjerg, 
Hove og Nybølle Øst nord for moserne. 

Derudover har endnu et vandværk øst 
for moserne søgt om udvidelse af  vand-
indvindingen. Høje-Taastrup Kommu ne 
finder det vigtigt, at eventuelle effekter 
på Natura 2000-områdets habitatnatur 
skal følges nøje med et moniteringspro-
gram for grundvand, natur og overfla-
de vand i og omkring de to moser.

Jordbundsforholdene
Jordbundsforholdene og dens geo ke mi-
ske sammensætning er vigtig for at be-
va re og udvikle rigkær. Derfor er mose-
aflejringerne af  tørv, kalkgytje, sand og 
issø-ler blevet kortlagt ganske detaljeret 
på langs og tværs af  begge moser. Figur 
2 viser et profilsnit gennem den centrale 
del af  Vasby Mose. Lagserien har en 
sam let tykkelse på mellem 2 og 4 meter, 
hvor den øverste ca. 0,5 meter udgøres 
af  tørv, der i store områder er kalk hol-
dig. Under tørven ligger 2 til 3 meter 
kalk gytje og i bunden findes et tyndt lag 
af  issø-ler, der kan opfattes som den 
nederste del af  mosens sedimentaflej rin-
ger. Profilet krydser det biologiske ker-
neområde for rust-skæne og melet ko-
driver. Moseaflejringerne er vurderet til 
at være dannet på overgangen mellem 
en meget kold periode med udbredt 
permafrost på den nordlige halvkugle 
(issø-ler) ved afslutningen af  sidste istid 
(Weichel) og en efterfølgende varmere 
periode i Holocæn (kalkgytje) for godt 
10.000 år siden. Da rigkærets planter 

foretrækker at vokse på kalkholdig tørv, 
har der været særligt fokus på de øverste 
10-20 cm af  tørven ved kortlægningen 
af  jordbundsforholdene, idet viden om 
kalkholdigheden her understøtter de 
vur deringer, der ligger til grund for den 
kortlagte og potentielle habitatnatur are-
aler i de to moser. Udbredelsen af  den 
kalkrige tørv er vist på Figur 3. Det har 
yderligere vist sig værdifuldt at kende 
udbredelsen af  den kalkrige tørv, når 
mere rigkær skal skabes ved at udlægge 
særlig velegnede afgræsningsarealer til 
naturpleje. 

Grundvandsforhold og  
oversvømmelser
Hydrologien i de to moser er undersøgt 
for at forbedre kendskabet til grundvan-

Faktaboks 1
Natura 2000 er betegnelsen for et 
netværk af beskyttede naturområder i 
Europa, og består af EU-habitat- og fu-
glebeskyttelsesområder. Områderne skal 
bevare og beskytte naturtyper, samt 
vilde dyr- og planter, som er sjældne, 
truede eller karakteristiske for EU-
landene. Målet med Natura 2000 er at 
skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus 
for de arter og naturtyper, der er beskyt-
tede inden for Natura 2000-områderne. 
For at nå de mål er der for hvert Natura 
2000- område udarbejdet en Natura 
2000-plan, der sætter rammerne for 
hvordan man her skal behandle naturen, 
for at den kan udvikle sig positivt.

Faktaboks 2
Melet kodriver er en lille kalkelskende plante på op til 20 cm, der vokser i moser, på 
enge samt den øvre del af strandenge på østkysten af Bornholm. Den fredede plante 
blomster i maj og juni med små, lyserøde endestillede blomster i en skærm.
Rust-skæne er en ret sjælden tueformet halv-græs, der vokser på kalkholdig fugtig og 
lysåben bund i kær. Skænen har meget få recente voksesteder i Danmark. 

Foto til Faktaboks 2. I Vasby Moses centrale del 
vokser melet kodriver.

Foto til Faktaboks 2. Rust-skæne er en ret sjælden 
tueformet halv-græs, der vokser på kalkholdig fugtig 
og lysåben bund i kær.
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dets strømningsveje og lokale tryk for-
hold i mosernes aflejringer. Det er vær-
difulde oplysninger i forbindelse med 
ska belse af  mere rigkær eller anden ha-
bitatnatur. Der er etableret et netværk 
af  vandstandsrør med filtre i tre dybder 
(1 m, 1,75 m og 3,5 m) med det formål 
at kunne beskrive grundvandets strøm-
ningsretning, herunder om der op eller 
nedadrettet grundvandsstrømning un-
der mosen, samt dokumentere udstrøm-
ningszoner af  grundvand (potentielt 
oversvømmelsesareal som følge af  ud-
strømmende grundvand). Figur 4 og 5 
viser hvorledes vandstandsrør med korte 
filtre presses ned i mosens aflejringer 
med en ”brolægger” (hydraulisk slag-
hammer). Grundvandspejlet bestemmes 
i alle vandstandsrør i begge moser 
sam me dag. To pejlerunder i en tør pe-
ri ode (juli 2014) og i en våd periode (no-
vember 2014) indikerer, at grundvandet 
strømmer ind i tørveaflejringerne i mo-
serne fra syd mod nord. Arealer hvor 
grundvandets trykniveau ligger over ter-
ræn (potentiale for oversvømmelser af  
opvældende grundvand) er blevet af-
grænset ved at relatere vandstanden i 
alle 1 meter dybe vandstandsrør i pej le-
runden i juli og november 2014 til ter-
ræn. Figur 6 viser udbredelsen af  
grund vandsbetingede oversvømmelser i 
Vasby Mose i henholdsvis den tørre og 
den våde periode. Det er tydeligt, at den 

oversvømmede zone breder sig ud over 
et større areal i den våde periode, som 
følge af  en stigende grundvandstand i 
moseaflejringerne. I den østlige ende af  
Sengeløse Mose har ingen af  de to pej-
le runder dog indikeret tegn på over-
svøm melser som følge af  grundvands-
ind sivning i mosen. En tidligere 
un  dersøgelse ved Urup Dam på Fyn in-
dikerer, at der er en sammenhæng mel-
lem hovedudbredelsen af  rigkæret og 
kanten af  grundvandsbetingede over-
svømmelser /7/. Det har ikke været 
mu ligt på baggrund af  de eksisterende 
vege tationsdata, at undersøge om en 
lignende sammenhæng forekommer i 
Vasby Mose.

Mulige årsager til oversvømmelser
Danmarks Meteorologiske Institut vur-
derer, at der har været en tydeligt sti-
gende tendens i årsnedbøren på lands-
plan fra ca. 1870 til i dag på ca. 100 
mm /8/. Stigningen er størst i Vestdan-
mark og mindst i Kattegatområdet og 
på Bornholm. Det gælder både i mæng-
 de og intensitet. Tendensen vil ifølge kli-
mamodellerne fortsætte på grund af  
den globale opvarmning /9/. Nedbøren 
for de to sommermåneder for hele 
1990-2011 perioden har i middel været 
157 mm, hvor 7 ud af  ti år i perioden 
1990-2000 var under middelvær di en for 
hele perioden, mens 8 ud af  ti år i peri-
oden fra 2001-2011 var vådere end 

Grundvand  og rigkær

Figur 1. Oversigtskort med kortlagt og potentiel habitatnatur i Vasby Mose og Sengeløse Mose.

Figur 2. Jordbundsprofil igennem af  centrale dele af  Vasby Mose hvor rust-skæne og melet kodriver vokser sær-
lig godt
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middelværdien for hele perioden. Det er 
således rimeligt at slutte, at de to som-
mermåneder er blevet vådere de seneste 
10 år i området omkring Senge lø se 
Landsby. HOFOR indvinder i dag 
grundvand fra to større kildepladser i 
området hhv. Katrinebjerg Kildeplads 
og Nybølle Øst kildeplads, der er belig-
gende højest 2 km fra moserne. I juni 
2013 har HOFOR søgt om tilladelse til 
igen at påbegynde indvinding fra Hove 
Kildeplads, som ikke har været i drift 
siden 2000 pga. forurening. Indvindin-
gen fra de tre kildepladser Hove, Ka tri-
nebjerg og Nybølle Øst vil således blive 
på hhv. 1,0 mio. m3/ år, 0,9 mio. m3/ år 
og 1,2 mio. m3/ år. Dette betyder, at den 
samlede indvinding i området vil stige 
væsentlig i forhold til de seneste 10 år. 
Det er tidligere påpeget, at den ændrede 
vandindvinding efter år 2000 nok bety-
der meget for vandforholdene i de to 
moser/6/. Nærværende projekt har ikke 
ændret denne vurdering. Ændret ned-
børsmønster og ændret indvinding af  
grundvand har begge en sandsynlig ind-
flydelse på vandbalancen i de to moser 
og i sidste ende på oversvømmelsernes 
varighed og udbredelse. Det vil kun med 
en koblet grundvand-overfladevand mo-
del, baseret på lokale geologiske og hy-
drologiske data fælles for de to moser, 
være muligt at kvantificere hvilken af  de 
to effekter, der har størst indvirkning. 
Modellen kan give en kvantitativ beskri-
velse af  vandbalancen i de to moser før 
og efter oppumpningen blev ændret i 
området. Yderligere kan modellen an-
vendes til at teste, hvilke indgreb ved f.
eks. oprensning af  drænrør og grøfter 
kan få for afledningen af  vand fra mo-
serne. Endelig kan klimascenarier gen-
nemregnes med en kalibreret model. 

Kobling mellem botaniske,  
jordbundsmæssige og hydrologiske 
undersøgelser
Vurderet ud fra vegetationen er den ud-
bredte forekomst af  kalkholdig tørv i 
rodzonen den væsentligste kårfaktor i 
mosen. Desuden bidrager den opadret-
tede grundvandsstrøm til løbende afsæt-
ning af  kalk i de øvre tørvelag til glæde 
og gavn for de kalkelskende planter. 
Bort set fra den sydlige del af  Langengen 
i Vasby Moses vestlige del, viser jord-
bundsundersøgelserne, at den kalkhol-
dige tørv er til stede mere eller mindre 
overalt i moserne. Dette er i overens-
stemmende med, hvad vege tations un-
der  sø gelser udført i 2014 og NOVANA-
overvågningen viser, nemlig at 
kalk elskende planter er udbredte i store 
dele af  moserne. I forhold til vurderin-
gen af  strukturparametre og beregnin-
gen af  gennemsnitlige Ellenberg-vær-
dier ud fra arternes forekomst i 5 
m-cirkler udlagt med centrum i vand-
standsrørene er mosen som voksested 
for ensartet til, at der kan påvises sam-
menhænge eller forskelle, som kan relat-
eres til forskelle i jordbund eller hydro-
lo gi. De forskelle, der ses i såvel 
struk turparametre som Ellenberg-
værdier, skyldes i højere grad andre 
forhold som påvirkning fra skyg ge; på-
virkning af  autoeutrofiering; samt påvir-
kning fra kulturpåvirkning (nuværende 
landbrug, tidligere landbrugsdrift og 
vedligehold af  vandløb).

Det skal dog nævnes, at manglen på 
nitrat og et meget lavt fosfatindhold i 
grundvandet er overensstemmende med 
de lave Ellenberg Kvælstof-værdier, der 
generelt er fundet i begge moser. 

Ellenberg Fugtighed-værdien antyder, 
at de undersøgte dele af  Vasby Mose 

gennemgående er vådere end undersø-
gelsesområdet i Sengeløse Mose. De 
foreløbige undersøgelser af  grundvands-
standen viser, at den i de botanisk mest 
værdifulde arealer i Vasby Mose ligger 
mellem 20 - 40 cm under terræn i væk-
stsæsonen. For Sengeløse Mose ligger 
værdierne for grundvandsstanden mel-
lem 25 - 85 cm under terræn. Der er 
således overensstemmelse mellem Ellen-
berg Fugtighed og de hydrologiske un-
dersøgelser. 

Er forudsætningerne for rigkær til 
stede i Vasby og Sengeløse moser ?
Forudsat at den rette drift og pleje fo re-
går (dvs. græsning eller høslæt, der hol-
der vegetationsdækket lavt), kræver ud-
vikling og opretholdelse af  rigkær, at en 
række jordbundskemiske og hydrologi-
ske forudsætninger er opfyldt. Det drejer 
sig om følgende primære kårfaktorer: for 
det første gennemstrømmende grund-
vand med relativt højt pH, og for det 
andet koldt vand, der er iltfattigt. Begge 
del vil opstrømmende kalkholdigt redu-
ceret grundvand tilfredsstille.

Den relativt høje pH i jordvandet føl-
ges af  et højt indhold af  calcium og 
magnesium-ioner, der samtidigt redu ce-
rer mængden af  plantetilgængelig fosfor. 
Tilsvarende vil iltfattige forhold i jord-
vandet bl.a. betyde, at mængden af  
plan tetilgængeligt kvælstof  er begrænset. 
Konstant mætning af  tørven med jord-
vand betyder, at mineraliseringen (om-
sætningen af  dødt organisk materiale) i 
rigkær er begrænset. Dette er dels med 
til at stabilisere rigkæret som et nærings-
fattigt voksested, men betyder også, at 
der sker den karakteristiske tørvedan-
nelse i rigkæret. 

Som nævnt tidligere er en af  hoved-
forudsætningerne delvist opfyldt i begge 

Figur 3. Udbredelse af  kalkholdig tørv, kortlagt og potentiel habitatnatur, samt 
håndboresteder i Vasby Mose. 

Figur 4. Undersøgelse af  vandforholdene i Vasby Mose ved presse vandstandsrør 
med filter ned i jorden med en ”brolægger”.



36	 URT	 39:1 • februar 2015 Grundvand  og rigkær

moser – nemlig forekomsten af  kalk hol-
dig tørv. Imidlertid er tørven ikke kon-
stant vandmættet og som beskrevet 
oven for tyder de foreløbige undersø gel-
ser af  grundvandsstandens variationer 
på, at der i begge moser finder sommer-
udtørring sted. Dette er mest udpræget i 
Sengeløse Mose, hvor der ses udvikling 
af  habitatnaturtypen “tidvis våd eng”, 
(6410), der på kalkholdig bund i princip-
pet svarer til et rigkær med sommerud-
tør ring. Svaret på spørgsmålet om for-
ud sætningerne for rigkær er til stede i 
moserne er derfor, at de bedste (og 
gode) forudsætninger findes i Vasby 
Mose med udbredt forekomst af  kalk-
holdig tørv og en grundvandsstand der 
når op i rodzonen for de fleste kærplan-
ter. De næstbedste forudsætninger er til 
stede i Sengeløse Mose, hvor der som 
følge af  en lavere sommergrundvands-
stand udvikles værdifuld vegetation af  
habitatnaturtypen “tidvis våd eng” på 
kalkholdig bund. 

Afrunding
For at kunne gennemføre den rette for-
valtning af  naturen og træffe de rigtige 
beslutninger, fordrer det et indgående 
kendskab til de faktorer, der er styrende 
for naturområdets udvikling. Med dette 
”frimærke-projekt” har forhold som 
sam spillet mellem grundvand, overfla-
devand og natur, koblet med ydre på-
virk ninger som vandindvinding og kli-
maændringer været nødvendige 
op  lys ninger for at få et indblik i, hvilke 
mulige naturplejetiltag, der bør vælges. 
Erfaringer viser, at generering af  lange 
datatidsserier lokalt fra naturområdet er 
vigtige, for at kunne afdække årsager og 
sammenhæng. 

Den store viden, der opnås ved gen-

nemførelse af  de mange spændende 
naturgenopretnings- og naturforvalt-
ningsprojekter, bør indsamles og deles. 
Der ligger meget læring gemt i disse 
projekter, og det er i dag svært, som ud-
førende naturforvalter, at få kendskab til 
disse. Der er derfor et udpræget behov 
for, at få etableret en naturforvaltnings-
database, hvor naturgenopretning, na-
tur plejedrift og effektovervågning kan 
deles. For at det kan blive en omkost-
ningseffektiv vidensdeling, kræver det at 
databasen bygges rigtig op med entydige 
beskrivelser af, hvordan data genereres 
og formidles. 

Efter undersøgelsen af  vandforhol-
dene i Vasby og Sengeløse moser venter 
gennemførelse af  den egentlige natur-
pleje. Høje-Taastrup kommune har i 
oktober 2014 sammen med 5 kommu-
ner og en af  Naturstyrelsens lokale en-
heder, sendt en ansøgning om EU-LIFE 
nature midler til medfinansiering af  
naturgenopretningsindsatsen indenfor 
Natura 2000-områder med rigkær. I 
disse måneder ventes der svar fra Euro-
pakommissionen om projektet er med i 
det afgørende kapløb om at få del i na-
turmidlerne for 2015.

Tak til
15. Juni Fonden og Høje-Taastrup kommune har 
samfinansieret undersøgelsen af  vandforholdene i 
Vasby Mose og Sengeløse Mose i 2014 udført af  
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland (GEUS) og det biologiske 
rådgivningsfirma AGLAJA. 
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Figur 5. Vandstandsrør i mark af  melet kodriver (Vasby Mose) Figur 6. Udbredelse af  kalkholdig tørv, oversvømmelser og kortlagt habitatnatur i 
Vasby Mose. Gule prikker angiver boresteder for vandstandsrør.
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I 1993 mente danske botanikere, at det 
tueformede halvgræs Rust-Skæne (Schoe-
nus ferrugineus), kun havde ét voksested 
til bage i Danmark, nemlig Vasby Mose 
ved Sengeløse i Høje-Taastrup Kom-
mune. Et tidligere voksested i Rold Skov 
kunne ikke genfindes i 1990, og i Kro-
genlund Mose i daværende Stenløse 
Kommune forsvandt den sidste tue mel-
lem 1990 og 1991 (Moeslund 1993).

I 1995 meddelte Marianne Gert Niel-
sen, Jens Chr. Schou og Peter Wind i 
URT om et fund af  en bestand på cirka 
30 tuer i Rold Skov ved Ersted Veller (~ 
kilder). Denne bestand trives stadig og 
plejes tilsyneladende på bedste vis (Wind 
pers. medd. 2014). 

Endelig har Henriette Bjerregaard 
(2005) offentliggjort fund og genfund af  
to voksesteder for Rust-Skæne i Århus 
Amt. Det drejede sig om et fund af  2 
tuer ved Skals Å (leg. Karin Things-
gaard) og et genfund mellem Glenstrup 
Sø og den afvandede True Sø i den øvre 
del af  Kastbjerg Ådal syd for Mariager 
Fjord med en bestand på 34 tuer. Her 
var arten ikke set i næsten 100 år.

Vasby Mose
Rust-Skæne har nu i Danmark 4 be-
stande, med bestanden i Vasby Mose 
som den klart største. 

Arten er spændende i sig selv, men 
også fordi den kan optræde i plantesam-
fund, som påkalder sig betydelig inter-
esse blandt botanikere, på grund af  ofte 
mange og tilmed sjældne plantearter. I 
Vasby Mose f.x. Afbidt Høgeskæg (Crepis 
praemorsa), Eng-Ensian (Gentianella uligi-
nosa), Kødfarvet Gøgeurt (Dactyllorhiza 
incarnata), Sump-Hullæbe (Epipactis palu-
stris), Vibefedt (Pinquicula vulgaris) og Pile-
Alant (Inula salicina). I plantesamfund 
uden drift kan følgearterne dog være få 
og forbavsende uinteressante.

Søren Grøntved Christiansen og jeg (i 
det følgende kaldet ”vi”) har i 1993 do-
kumenteret, at Rust-Skæne i Vasby 
Mose formentlig fra omkring 1940 har 
overlevet i nogle områder i mosen, hvor 
der har været skrabet tørv og smuld i og 
efter krigsårene, fordi disse steder var i 
bedre kontakt med grundvandet, som 
blev sænket i forbindelse med vandind-
vinding. I 1872 viser seminarielektor H. 
Mortensen, Jonstrup, på kort i hans bog 
om Nordostsjællands flora et voksested i 

Overvågning Rust-Skæne 30 år

Rust-Skæne gennem 
30 år i Vasby Mose
Sten Moeslund

Foto 1. Melet Kodriver og Rust-Skæne.  
Foto: Malene Fischer 2009.
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østenden af  mosen, men ikke det, vi her 
behandler, som ligger centralt. 

Bestanden var i starten (1982) fordelt 
på et lille skænefelt på ca. 80 m2 med 
knapt 100 skæner; nogle få tuer på en 
parcel vest herfor og omkring 50 tuer på 
en ø i en gravet havedam, som nu er 
stærkt præget af  kransnålalger. Endvi-
dere, i hvert tilfælde for år tilbage, en 
enkelt tue ca. 150 meter øst herfor sam-
men med Sort Pil (Salix nigricans) og 
sidst, men vigtigst selvfølgelig et område 
på godt 880 m2, som kaldes det store 
skænefelt, hvor vi startede med 644 skæ-
netuer. Det er dette store skænefelts ud-
vikling, denne artikel handler om.

Prøvefeltet etableres
I 1982 var den centrale del af  mosen 
efter tre år uden græsning ret kraftigt 
præget af  vissent plantemateriale, hvor 
særligt Tagrør (Phragmites australis), But-
blomstret Siv (Juncus subnodulosus) og 
Rust-Skæne selv bidrog kraftigt i de vig-
tigste partier. I marginale dele af  områ-
det indgik Hjortetrøst (Eupatorium canna-
binum) massivt.

Et permanent prøvefelt på 22 x 40 m 
blev etableret med galvaniserede metal-
rør af  1 meters længde, til at markere af-
grænsningen af  prøvefladen. I dette felt 

ville vi kortlægge skænebestanden hvert 
3. år. På de 1½ - 2 dage, det tager 2 per-
soner at kortlægge bestanden, blev der 
udlagt målebånd i feltets bredde på 40 m 
og med 1 meters afstand. Her blev hver 
enkelt skænetue indtegnet med placering 
og anslået diameter og så blev målebån-
det flyttet 1 m mere nordligt, og det 
samme gentog sig, indtil alle 22 striber 
og alle 880 kvadrater á 1 m2 var kortlagt. 

Formål og perspektiv
Fra vores 1. besøg i Vasby Mose i foråret 
1982, hvori deltog så kendte biologer 
som Sten Asbirk, Claus Helweg Ovesen 
og den svenske kalkkärrs-guru Gösta 
Reg nell, stod det klart, at der var et pro-
blem med manglende drift eller pleje i 
Vasby Mose. Mosen var fredet som 
grønt område, og Hovedstadsrådet var 
plejemyndighed efter naturfrednings-
loven. 

Så optællinger i et permanent prø ve-
felt kunne måske etablere den dokumen-
tation, der kunne overbevise Hoved-
stads  rådets ledelse om, at der skulle 
gø res noget. Men det kunne også i et 
længere perspektiv fortælle om positive 
eller ne gative følger af  en igangsat pleje. 

Det ville i et permanent felt være 
muligt at følge rekruttering og afgang på 

tueniveau og få en indsigt i populations-
dynamikken. Resultaterne fra 30 års 
overvågning præsenteres her.

Pleje fra 1994
Efter at vores afdelingschef, en sød og 
empatisk, nu afdød byplanlægger (!), 
hav de fået forevist Vasby Mose med ret 
få blomstrende Melet Kodriver (Primula 
farinosa) i 1984, blev der givet grønt lys 
for at pleje mosen.

Som man kan tænke sig var der den-
gang ingen rigtige erfaringer med denne 
type pleje. Så vi måtte stole på vores eg-
ne idéer. Der blev sat hegn om de vigtig-
ste dele af  mose, centralt og i vestenden, 
og områderne blev græsset med kreatu-
rer. Et område på cirka 25 x 25 m, hvor 
der havde været dyrket aspargeskartofl er, 
vurderede vi kunne rumme ny rigkærs-
vegetation, hvis der blev høvlet 30 – 40 
cm muld af. Det skete også – i minus 22 
graders kulde. Her indvandrede snart 
pionérarten Krognæb-Star (Carex lepido-
carpa), Butblomstret Siv og Melet Kodri-
ver og 5 - 6 år senere også Rust-Skæne.

Græsning blev som nævnt etableret 
cen tralt. Først Hereford-kreaturer, som 
fungerede rigtigt godt, som plejere, siden 
tre store heste, som bl. a. fordi de var 
skoede, var meget hårde ved skæ ne tu er-

Foto 2. Kortlægning af  det store skænefelt ved ”stribe-metoden”. Henriette t.v. og Vibeke. Foto: Sten Moeslund juli 2013.
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 ne, som de også gnavede tæt. De blev 
derfor taget af  det fredede område og 
dette henlå fra midten af  1990’erne til 
2003 uden pleje af  nogen art. Det tog, 
så vidt vi kan vurdere, livet af  den lille 
bestand af  Eng-Ensian og måske også 
de få eksemplarer af  Afbidt Høgeskæg, 
der var dukket op, da man rodede i jor-
den og nedsatte hegnspæle.

Efter mine optegnelser optog vores 
høsletlaug fra 2004 en fortjenstfuld ind-
sats med årlig slåning, under deltagelse 
af  6 - 14 engagerede medarbejdere i 
kom muner, stat og privatpersoner, af  
det store skænefelt og afskrabningsfladen 
med efterfølgende udtrækning af  ”hø-
et”, som blev fjernet af  kommunens 
markpersonale. Siden begyndte mark-
personalet også at slå alle arealer, hvor 
der ikke var Rust-Skæne. 

Perspektivet er ud fra alle vores erfa-

ringer, at store dele af  Vasby Mose og 
dele af  Sengeløse Mose øst herfor ved 
passende hård pleje, kan udvikles med 
en fantastisk rigkærsvegetation.

Dette perspektiv har inspireret Høje-
Taastrup Kommunes medarbejdere til 
at udarbejde en ansøgning til EU om 
støtte til et plejeprojekt for hele mosen 
og håndtering af  grundvandsforholde ne, 
som er blevet et problem med stop for 
vandindvindingen og generelt højere 
nedbør. Projektet behandles netop nu i 
EU. Det omfatter flere kommuner end 
Høje-Taastrup.

Bestandens udvikling
Kortlægningen og optællingen af  skæ ne-
tuer er vist i Tabel 1. Over 30 år er der i 
det store skænefelt en netto-fremgang i 
antallet på bare 90 tuer. Ikke meget, kan 
man sige, men tallene er ret stærkt svin-

gende fra år til år.
Allerede i 1993, da vi præsenterede 

kortlægning fra 4 gange fra 1982 til 
1993 med tre års mellemrum, var jeg 
inde på, at dynamikken i populationen 
kunne være større, end vi troede. Selv i 
det veldefinerede, permanente prøvefelt 
forsvandt mange tuer i den relativt korte 
observationsperiode. 

Men heldigvis dukkede nye tuer op.
Tuerne blev tegnet ind, med omtrentlig 
diameter, og vi besluttede, at tuer med 
en diameter under 5 cm måtte opfattes 
som nye eller i det mindste som unge, 
mens tuer med en diameter omkring 30 
- 40 cm må opfattes som gamle, senile 
eller endda døende.

En fornuftig fordeling i en bestand, 
der er sund, må have en god andel unge 
(10 cm og derunder i diameter) for at 
sikre at bestanden kan overleve. 

Fordelingen af  tuer efter formodet al-
der er vist i Tabel 2, hvor altså cirka 1/3 
er i kategorien ung eller yngre. 

Det er meget tilfredsstillende og giver 
derfor et godt udgangspunkt for det 
sto re projekt, som Høje-Taastrup Kom-
mune forsøger at få sat i værk og som 
omtales andetsteds i dette nummer.

Tabel 1. Optællingen af  samtlige kortlagte tuer af  Rust-Skæne i det store skænefelt. Desuden er antallet af  be-
skadigede tuer i 1988 og 1993 som følge af  græsning med husdyr.

1982 1985 1988 1993 1997 2000 2013
644 662 796 591 512 682 734 

33 % (græsning 
med kvæg)

88 % (græsning 
med heste)

Foto 3. Store skænefelt, som det tog sig ud i maj 2013. Foto: Sten Moeslund.
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Den enkelte tues alder
I 1993 var vi allerede usikre på, om vi 
kunne følge den enkelte tues alder, så vi 
fx ville kunne sige, at de bliver 40 eller 
50 år. Sådan cirka. Det kan de sikkert, 
men det sker sjældent. Så konklusionen 
på dette plejerelevante spørgsmål er, at 
det kan vi ikke bevise ud fra vore data. 

Dem der løftede og bar
En tak til alle dem, der medvirkede ved 
optællingerne og fik løn for det. Søren 
Grøntved Christiansen og forfatteren fra 
1982 - 1989, Hovedstadsrådet. Karin 
Ravn-Jonsen og Malene Fischer, Køben-
havns Amt, 1990 - 2006 og Henriette 
Vogt og Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup 
Kommune fra 2007. En tak til kommu-
nens markpersonale og endelig tak til de 
mange frivillige, som med deres kærlig-

hed til le-slåning, godt kammeratskab og 
vigtig natur har hjulpet gennem årene. 
Tak også til ejeren af  det store skæne-
felt, Jytte Holm, og hendes labrador 
Fanta, som gik med i mosen, når der 
blev slået hø, fordi den vidste, at der 
også var et stykke kage til den. 

steN MoesluNd er biolog og har gennem årene 
arbejdet i Hovedstadsrådet, Frederiksborg Amt og 
Naturstyrelsen med naturbeskyttelse og botanik. 
Sten er tidligere medlem af  Dansk Botanisk 

Forenings bestyrelse. Kontaktinfo: moeslund@db-
mail.dk

Litteratur
Den danske litteratur om Rust-skæne er den mest 

omfangsrige og vigtigste i de nordiske lande. Jeg 
har skannet de artikler og rapportbidrag, der 
har ligget til grund for min artikel.

Send en e-mail til mig på ovenstående adresse, 
med rust-skæne i emne-linien, så returnerer jeg 
en mappe med de relevante filer.  

Tabel 2. Fordelingen efter anslået tuediameter for 
samtlige kortlagte Rust-Skæner i det store skæne-
felt i 2013.

Diameter Antal
40 cm 32
30 cm 213
20 cm 254
10 cm 145
5 cm 90

Foto 5: Mor & datter, da mosevegetationen var på sit bedste. Foto: Malene Fischer 1987.

Foto 4. Leslåning med store mængder hø. Forfatteren i forgrunden. Karin bag ved med Louise, Thorbjørn og 
Søren bagest. Foto: Malene Fischer 2006.
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