
 

 I maj kunne jeg tage dette billede på vores besigtigelsestur i mo-

sen. Potentialet for en større biodiversitet, er der. Og nu, hvor de inva-

sive arter er under kontrol, vil man pleje med mere naturlig græsning. 

 Nu trænger vi til et dejligt forår ! Og heldigvis har vi stadig lov 

til at gå tur i den friske luft hver for sig og glæde os over den natur, vi 

stadig har omkring os!              

            Gode ønsker fra Marianne 

 

 

Orientering om kontingentopkrævning pr. 1. april 2020: 

Det er muligt, at I først får opkrævningen pr. 1. maj . Det skyldes, at 

den krævede fornyelse af foreningens CVR-nr, som er foretaget hos 

Erhvervsstyrelsen, også skal registreres hos Nets og Betalingsservice, 

og det tager åbenbart tid. Kontrollen med de små foreninger er stor! M 
 
 

 

Bestyrelsen: 

Formand: Marianne Villumsen; marianne.v@mail.dk  2536 2989 

Kasserer: Birthe Holm; bbh@sjaeldnediagnoser.dk  2819 4685 

Ole Blou; Henrikshave 53 Vedbæk; oleblou@gmail.com    4589 2788 

Mette Harning; mette@harning.dk  4072 0808 

Jette Johannesen; jette@sofiehoej.dk  2217 0651 

Suppleant: Heidi Lopez de Diègo: HLD@Lundbeck.com 3083 2579  

 

Maglemosens Naturpleje 
Nr.67 marts 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kære venner!   

 Vi har sandelig fået en våd mose! Dette foto er taget efter rekord-

regnen i januar og februar fra stien , der går mod øst fra Henrikshave. 

Området modtager vand fra søerne nord for Henriksholm.  

En vigtig paragraf 6 i Overfredningsafgørelsen fra 1986 forhindrer yder-

ligere afvanding af mosen, idet jordens vandmætning er en forudsæt-

ning for bevarelse af de arkæologiske og geologiske værdier, som mosen 

rummer. Så man kan kun sørge for vedligeholdelse af eksisterende, 

dræn, grøfter og vandløb.  Det ser forvaltningen på. Og vi kan glæde os 

over, at vi stadig kan gå tørskoet ad Maglemosestien hen over mosen. 

 De 12 køer, som forsøgsvis har græsset i mosen i denne milde vin-

ter , har heldigvis fået lov til at gå op på engen lige syd for Henriks-

holm, hvor der er tørt . Det kræver dyrebeskyttelsesloven for dyr, der 

skal græsse om vinteren. 



Her er køerne fotograferet fra udkigsplatformen i øst på aftenturen den 

6. oktober 2019. Da havde de ikke adgang til den højereliggende , 

grønne eng bagved, for de skulle helst blive så sultne, at de begyndte 

at spise af ”rugbrødet” dvs af de mere celluloseholdige stængler af ly-

sesiv, som de går uden om, når der er frisk, grønt græs til rådighed. 

Det har de i vinter også gjort ovre ved Kostien. 

Jens Galby, der ledte turen, foreslår en ekstensiv helårsgræsning med 

så få dyr, at de kan klare sig uden tilskudsfoder. Der må nemlig ikke 

tilføres næringsstoffer til mosen for ikke at påvirke vegetationen. 

Overvågningsrapporten 2019. 

Anders Michaelsen fra Natur 360 har i år søgt at overvåge mosen hver 

3. uge og har god kontakt til såvel Jens Galby som Jette Køhlert, der 

også i år  passer på køerne og registrerer , hvor de græsser. Igen i år 

har vi fået en fin overvågningsrapport, som I alle kan læse på vores 

hjemmeside www.maglemosens-naturpleje.dk  

Vi fik mulighed for kort at drøfte forslagene med dem, der er involve-

ret i   plejen på et møde på rådhuset den 27. februar i år. Referatet fra 

det møde kan også ses på hjemmesiden. José har lagt det ind under 

”sidste nyt”, så det er let at finde. 

Det er klart, at når så mange køer og kalve skal bruge de samme to 

drikkekar og de spang, der er lagt ud til passage af grøfter, sker der en 

nedtrampning af den våde mosejord, så kalvene får problemer.  

Derfor foreslås det, at plejen nu varetages af langt færre dyr , der frit kan 

bevæge sig over et større areal. Hvis hegningen inddrager en del af de to 

skovarealer i nord og øst , kan dyrene søge derhen for skygge, vand  og 

lidt ly i regnvejr. Maglemosestien skal stadig være der til os mennesker, 

men der kunne  måske godt på to tørre steder forsøgsvis arrangeres en 

passage for køerne med færiste på hver side.  Mens stien på dette foto 

kun er til os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aftentur Mandag den 18. maj kl 19-21  

Mødested: Parkeringspladsen ved boldbanerne på Gøngehusvej 
Med mindre forbuddet mod at samles i grupper over 10 stadig er gældende 

til den tid!  

 
På turen vil Michael Wessing og Stig Englund vise, hvad forslagene dre-

jer sig om. Og Stig Englund vil guide os mht de fuglestemmer, der plejer 

at være mange af i denne lille ellesump ,og hvor vi ellers går. 

 

De første viber er set, og vi håber nok alle , at nattergalen vender tilba-

ge,.    


