Carsten Juel, formand for DN Furesø, har valgt Husmandsmosen i St. Hareskov som en af Furesøs

Naturperler. Han roser Naturstyrelsen for etableringen af de nye vådområder i skoven. Foto: Kenn Thomsen.
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Midt i Hareskovby ligger Hareskov Station. Går man 100 meter ind i skoven og drejer til højre af
grusstien - der stammer tilbage fra parforcejagternes tid, hvor kongerne jagede vildt på
stisystemet, som er kendt som Syvstjernen og Femvejen - kommer man snart til Husmandsmosen
på venstre hånd.
DN Furesøs formand Carsten Juel kommer ofte forbi Husmandsmosen i selskab med sin hustru
Hanne. Han har set den enorme udvikling siden Naturstyrelsen stoppede drænet af mosen for 20
år siden. Går man lidt længere frem, kommer endnu et vådområde, som ikke har fået navn endnu.

- Husmandsmosen er lavet af rekreative formål, men den nye mose er lavet for, at skoven bedre
kan holde på vandet. Naturstyrelsen skal have stor ros for at lave de nye vådområder, siger
Carsten Juel, mens han betragter Husmandsmosen.
- Her kan man følge frøerne yngle. Især er der mange grønne frøer og skrubtudser. Der er stor
koncert, når de grønne frøer yngler fra maj til august, fortæller Carsten Juel. Man kan også være
heldig at støde på den sjældne gulsmed: Stor Kærgulsmed.

Husmandsmosen er især kendt for en helt særlig plante. Blærerod Gul er en kødædende plante,
som i perioder farver mosen gul.
- I 2014 var mosen helt gul af blomster. I år har der været lidt spredte gule planter og nu er de
afblomstret for i år, siger Carsten Juel.
Det lyder voldsomt med en kødædende plante, men der er ikke noget at være nervøs for
medmindre man er en myggelarve eller en dafne.
I de senere år er Husmandsmosen ikke blevet plejet. Dunhammer og birk vokser frem og skygger
for mosen.
- Der bliver problemer med tilgroning. Det betyder at larverne ikke trives i en mørk skovsø, som
det bliver til, hvis det gror til, forklarer Carsten Juel. Om nogle år bliver hele St. Hareskov til urørt
skov og så vil mosen være overladt til sig selv.

