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Læserbrev fra Mogens Christoffersen
Vedr. Skånemosen
Da to af Haastrups mest rutinerede meddelere i 2014 har spredt misinformation om, hvor meget jeg har
modtaget i offentligt tilskud til projektet i Skånemosen, vil jeg efterfølgende informere om fakta.
Jeg har gennem en del år haft græssende kreaturer i en del af Skånemosen og Haastrup Enge, og derved fået
kendskab til den meget smukke og særprægede natur, der er i området. Da der samtidig var og er en del arealer,
som ikke blev plejet med afgræsning, kunne jeg se en god muglighed, for at skabe et større sammenhængende
areal, som var velegnet til naturpleje med det formål, at give bedre forhold for den specielle flora, som findes i
området.
Via min deltagelse i det grønne råd i FMK blev jeg i 2011 opmærksom på kommunens velvilje til at være
behjælpelig med ansøgninger om tilskud til at etablere naturpleje. Jeg kontaktede biolog Kasper Nowack, som var
meget varm på ideen. Skånemosen er det største sammenhængende areal med den slags natur i FMK.
I sommeren 2012 var vi en del lodsejere samlet for at drøfte, hvorledes vi kunne få et fornuftigt areal med i
plejeplanen. Resultatet af mødet blev, at et stort flertal af lodsejerne ville være med, kun tre ønskede at stå uden
for.
På mødet påtog jeg mig at være tovholder på projektet, betale for rydning, hegning, låger og stenter, mod at jeg
så også fik de tilskud, som ville blive bevilliget - og sådan blev det. Vi er nu i mål med rydning og hegning af ca. 24
ha, som hovedsaligt er udført af Jørgen Olsen og Christian Jacobsen - flot arbejde.
Kreaturerne har også gjort et godt arbejde, så nu kan orkideer og andre sjældne blomsterarter få lys og gode
forhold til at udvikle sig.
Det har været spændende at være med i dette arbejde, jeg vil gerne takke alle, som har bidraget til det gode
resultat, samtidig vil jeg rose Kasper Nowack for hans ihærdige indsats, uden hans medvirken ville det havde
været op af bakke.
Det er mit håb, at folk vil bruge det dejlige område. Der er fri adgang, hvor der er opsat låger og stenter, det
kræver blot, at man færdes på kreaturenes og vildtets premisser.
Der vil blive opsat informationstavler samt udarbejdet nogle foldere, men vi må vente til kommunen er klar med
dem. Der er også planer om en guidet sommeraftentur. Ligeledes er det planen, at der bliver en slags græsning
pleje f.eks., med mulighed for at kunne købe kød fra nogle af de dyr, som har græsset i området.
Sluttelig kan jeg oplyse, at jeg pr.1-7-2013 har betalt ca. 390.000,00 kr. inkl. moms, jeg har på nuværende
tidspunkt modtaget 73. 500,00 kr., men jeg håber da på at få mere.
Hermed GODT NYTÅR til alle.
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