Greve Solrød Forsyning
VAND OG NATURPROJEKT I KARLSLUNDE OG KARLSTRUP MOSE
Nyhedsbrev 16. juni 2015
NYHEDSBREV UGE 25-2015
Tæt på målstregen
Vand og Naturprojektet i Karlstrup Mose er tæt på at være færdigt. De sidste
mindre opgaver forventer vi at blive færdige med inden udgangen af august.
De største opgaver, som bliver løst henover sommeren er:

•
•

Vejsyn ved Karlstrup Strand i Solrød. Når vi sammen med de berørte
grundejerforeninger har kortlagt hvilke skader, der er sket på vejene
under arbejdet, bliver skaderne efterfølgende udbedret.
Der bliver monteret højvandslukker på underføringen af vandløbet under Karlstrup Strandvej, og der hvor der er tilløb til vådområdet i mosens nordøstlige hjørne. Med højvandslukke sikres mosen mod oversvømmelse, hvis der er forhøjet vandstand i Køge Bugt.

Til trods for de store regnmængder i efteråret blev ingen ejendomme oversvømmet, Projektet virker som planlagt.
Boldbanerne er taget i brug til glæde for fodboldglade børn og voksne. De nye
stier til gående og cyklende og de nye ridestier bliver flittigt brugt.

Indsats mod oversvømmede haver
Det har desværre vist sig, at projektet har medført længerevarende oversvømmelser på grønne fællesarealer og enkelte haver i private ejendomme i Greve,
der grænser op til den nordlige del af mosen. Dette var naturligvis ikke tiltænkt.
Der er allerede udarbejdet en plan, der skal løse problemerne. Vandspejlet i
vådområdet er blevet sænket for at forbedre afvandingen af haverne og der bliver lagt dræn under den grønne sti, som var oversvømmet. Arbejdet går i gang i
løbet af juni, og vi forventer at være færdige i løbet af sommeren.

En vådere mose – og flere fugle og fisk
For at sikre husene omkring mosen og omkring Karlstrup Mosebæk mod oversvømmelse, er selve mosen i stedet blevet gjort mere våd. Ved at lede vandet ud
i mosen og videre ud gennem det nye vandløb sikres husene mod oversvøm-
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melse, men mosen bliver oftere oversvømmet og områder af mosen vil stå dækket med vand i længere perioder end før. Helt grundlæggende er det meningen
med projektet: Vi bruger mosen som en svamp, der suger vandet, når det regner
meget, så der er vand i mosen i stedet for i kældrene i de omkringliggende villaer.
At mosen er blevet vådere har medført kritik fra beboerne i området, besøgende
og fra den landmand, der forpagter området og har kvæg gående i mosen.
Som nævnt er det en del af projektet at mosen generelt er vådere. Det er også
baggrunden for, at der er kommet et langt rigere fugleliv og en større fiskebestand i det genslyngede vandløb. Med en række mindre justeringer, som er projekteret, men endnu ikke sat i værk, regner vi dog med, at vi kan afkorte perioden, hvor lavningerne i mosen står under vand. Disse tiltag skal dog ske inden
for den gældende fredning af mosen – og uden at sætte gevinsterne for fugleliv
og fiskebestand over styr. Det betyder f.eks. at der ikke må lægges nye dræn i
mosen, men at eksisterende dræn gerne må vedligeholdes.

Status uge 25 og forventede tiltag
Der er udført vejsyn i Karlstrup Strand og udfærdiget en vejsynsrapport. Aftalte
udbedringer af konstaterede skader udføres henover sommeren.
Der er udtaget jordprøver og der er lavet analyser af det jord, der skal flyttes
rundt mellem forskellige matrikler i området for at sikre at evt. forurenet jord ikke
flyttes ind på andre matrikler. Entreprenøren klargører opstart af anlæggelse af
dræn.
Et evt. tilkastet dræn i området ved Engstrupstien er blevet eftersøgt af 2 omgange – desværre forgæves. Alternative løsninger overvejes pt.
Regnvandssystemet i grundejerforeningerne Engparken, Toftholm og Vildandevej er ved at blive gennemgået for evt. skader og tilstopninger.
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