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Fragmentering af tidligere sammenhængende levesteder har en negativ effekt på biodiversiteten, og set i det lys gælder det om at bevare eksisterende
levesteder og undgå yderligere fragmentering. HH
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Sammenfatning

Indledning
Mere og sammenhængende natur i Danmark er vejen frem,
hvis vi skal bidrage til EU´s mål om at standse tabet af biodiversitet i 2020.

Danmark er et lille, tætbefolket land. Vores
arealer skal opfylde mange formål, som ofte
bliver mere og mere pladskrævende, f.eks.
infrastruktur, nye boligområder og store,
intensivt dyrkede marker.
I den udvikling er naturen blevet klemt, og
levevilkårene for vores vilde dyr og planter
er blevet væsentligt forringede. Tabet af
arter foregår i et stadig højere tempo. Det
stiller os over for store udfordringer, når
vi i Danmark skal bidrage til at løfte EU’s
målsætning om at standse tabet af
biodiversitet i 2020.
Hovedudfordringerne for naturen er, at naturom-råderne er for små, samt at de mangler sammenhæng og pleje. Hede, overdrev,
fersk eng, strandeng, klitter og mose er
nogle af de mest karakteristiske naturtyper
i Danmark. De er bl.a. truet af tilgroning og
overbelastning med næringsstoffer. Mange
af disse naturtyper er små og fragmenterede, og det øger deres sårbarhed over for
påvirkninger. I mange tilfælde vil områderne
hver især være for små til at opretholde
levedygtige bestande af de mest sårbare
vilde dyre- og plantearter.

Samarbejde er en gevinst for naturen
Mere sammenhængende natur er helt
centralt for at skabe de bedste levevilkår for
dyr og planter. Sammenhæng i naturen gør
naturområderne mere robuste og er en af
de mest effektive former til at sikre, at dyr
og planter kan flytte sig under et ændret
klima. Større og mere sammenhængende
naturområder forebygger isolering af dyr
og planter, hvilket øger deres chancer for at
overleve .
Der gennemføres allerede - og har gjort det
gennem flere år – mange projekter, som
skaber bedre og mere sammenhængende
natur. Med denne eksempelsamling ønsker
Naturstyrelsen at motivere og inspirere til
en fortsat mangfoldig indsats for at skabe
mere sammenhæng i naturen.
Eksemplerne omfatter både udvikling og
brug af GIS-baserede værktøjer til at identificere, hvor indsatsen for mere sammenhæng i naturen bør lægges samt konkrete
tiltag for at sikre og udbygge værdifulde
naturområder. Eksemplerne giver et samlet
billede af, at gevinsterne for naturen er
store, når lodsejere, kommuner, fonde, interesseorganisationer og staten løfter i flok.

Galloway kvæg i Svanninge Bakker. AS

Naturstyrelsen vil kvittere for det store,
lokale engagement, som hver eneste dag
løfter naturbeskyttelsen. Kun gennem lokal
tilslutning og frivillige indsatser overalt i landet kan vi for alvor vende naturens negative
udvikling og skabe positive effekter over
en bred kam - lokalt, regionalt og nationalt.
Vi skal finde hinanden. Og vi skal arbejde
ihærdigt for at nå målet om at standse tabet
af biodiversitet inden 2020.

Vi skal finde hinanden. Og vi skal arbejde
ihærdigt for at nå målet om at standse tabet
af biodiversitet inden 2020.

Bobakkerne, Helnæs. HH

Naturparker sikres
optimal placering
Et nyt GIS-værktøj udviklet for Region Sjælland og kommunerne i
regionen peger på optimale placeringer til naturparker. I Slagelse
Kommune har man benyttet metoden til udpegning af et naturnetværk.
Region Sjælland har ønsket at fremme
udviklingen af et system af naturparker i regionen. Naturparkerne kan oprettes i større,
værdifulde landskaber med store natur- og
kulturværdier. Her kan de skabe grundlag
for en bæredygtig naturturisme og gavne
friluftslivet, bosætningen og i det hele taget
udviklingen i landområderne.
Ved et tæt samarbejde imellem kommunerne i regionen og regionen selv er
udviklet en analysemetode, der kan pege
på områder med potentiale som naturparker. Den GIS-baserede metode er udviklet af
rådgivningsfirmaet Biomedia. Den baserer
sig på at lægge alle relevante digitale kort
om natur, kultur, geologi og geomorfologi
oveni hinanden. Derefter benyttes et analyseværktøj til at strukturere de mange informationer. Herved synliggøres områder med
særlig mange natur og/eller kulturværdier.
I forbindelse med analysen er der udelukkende benyttet GIS-data, som er ens for alle
regionens kommuner, og som er fremkommet på baggrund af faglig viden.

Overordnet fungerer analysen, så der med
baggrund i 12 udvalgte kortlag bliver foretget delanalyser på følgende seks temaer:
• Nationale og internationale udpegninger
(Natura 2000-områder, natur- og vildtreservater)
• Biotoper og landskaber af særlig værdi
(fredninger og fredningsforslag)
• Geologi
(geologiske interesseområder, geomorfologi)
• Naturbeskyttelse
(§3-områder, herunder overdrev, ferske
enge, moser, strandenge og heder)
• Naturbeskyttelse
(§3-områder, herunder søer)
• Kultur
(Kulturarvsarealer og fortidsminder)
Resultatet af de første seks delanalyser er
seks kort – et for hvert af de ovenstående
emner. Kortet for analysen af kultur viser
f.eks. hvor i regionen, der er en særlig høj
koncentration af kulturhistoriske værdier.

Kortet viser de 27 områder i Region Sjælland hvor
analysen foreslår, at der er potentiale for placering af
en naturpark. Den højeste koncentration af temaer
med natur- og kulturværdier findes i de mørkerøde områder.

Tilsvarende viser kortene for analysen af
naturbeskyttelse, hvor der er høj koncentration af henholdsvis våd og tør natur.
Efterfølgende kombineres resultaterne fra
de indledende kort. Alle seks kort lægges
så at sige ovenpå hinanden, og analysered-

Store sammenhængende naturområder skaber
mulighed for en større dynamik, større biodiversitet og bedre overgange mellem lysåben
natur og skovområder.

Udpegning af naturparker skal sikre store sammenhængende naturområder i Danmark. NE

skabet giver derefter forslag til områder,
hvor der er særligt mange værdier inden
for alle seks temaer. I disse områder er der
som udgangspunkt et godt potentiale for
oprettelse af en naturpark. Analysemetoden
er baseret på kvantitative data, og må altid
følges op af konkrete vurderinger hos lokalt
kyndige og vurderes af de berørte kommuner. På tilsvarende vis er analysemetoden
også benyttet til at finde områder, der har
potentiale som grønne korridorer, som kan
forbinde de vigtige naturområder indbyrdes. Korridorerne er vigtige i forhold til
sikring af spredning af plante- og dyrearter
inden for og imellem naturområderne, så
bestandene bedre kan overleve i et ændret
klima og undgå isolering.
Resultatet af analysen i Region Sjælland
blev et forslag med 27 områder, hvor
naturparker kan placeres og adskillige km
med grønne korridorer, der forbinder dem
indbyrdes. ”Et af de spændende resultater
fra analysen var, at der iblandt de 27 områder, blev identificeret fire helt nye områder,
som mulige naturparker. Et af områderne er

i dag under overvejelse som ny naturpark”
siger Anne-Marie Bürger fra Biomedia. At
der ved hjælp af analysemetoden er kastet
lys på fire nye områder er interessant. Og
det tyder på, at en metode der er 100 %
kvantitativ, kan synliggøre nogle kvaliteter i
regionen, som ellers kan være svære at få
øje på.
Nyt naturnetværk i Slagelse Kommune
I Slagelse Kommune blev man inspireret
af det arbejde, som var lavet regionalt, og
kommunen har som den første af flere
kommuner benyttet analysemetoden. I
Slagelse er metoden benyttet i en mere detaljeret skala til at beskrive et natur-netværk
i forbindelse med udarbejdelse af
Kommuneplan 2013.

munens kortlægning af levesteder for bilag
IV-arten markfirben. At overvågningsdata
for markfirben har fået en særlig plads i udpegningen af naturnetværket betyder ikke,
at kommunens øvrige beskyttede arter har
et mindre fokus. ”Det skyldes blot at markfirben ofte lever på lokaliteter, som ikke er
beskyttet, herunder især vej- og jernbaneskråninger” - siger Charlotte Jørgensen fra
Slagelse Kommune og fortsætter ”Klokkefrø, som er ansvarsart i Slagelse Kommune
og andre beskyttede arter, lever jo altovervejende i biotoper, som er beskyttede ved
naturbeskyttelsesloven, og indgår derfor i
naturnetværket via den beskyttelse”. Som
noget nyt i Slagelse Kommune indeholder
udpegningen af kerneområder og spredningskorridorer altså udvalgte in

Som udgangspunkt var begrundelsen for
at benytte analysemetoden, at kommunen
ønskede at naturnetværket skulle identificeres ud fra konkrete data og kun i mindre
grad subjektive vurderinger.
Et konkret datasæt, som det var vigtigt for
Slagelse Kommune at inddrage, var kom-

Gravhøje indgår i delanalysen for Kultur. NE

Melby Overdrev. NE

frastrukturanlæg på baggrund af en konkret
kortlægning af levesteder for markfirben.
Det er i stor kontrast til metoden i arbejdet med Kommuneplan 2009, hvor især
spredningskorridorer var udpeget ud fra
subjektive kriterier, der primært inddrog
lavbundsarealer langs vandløbene.

Om projektet:
Hovedformål: Region Sjælland ønskede
at udvikle et system af regionale naturparker og en eller flere nationalparker i
samarbejde med kommuner og andre
regionale aktører.
Aktører: Analysen er udarbejdet som et
samarbejde mellem kommunerne på
Sjælland, Roskilde Universitet og Region
Sjælland. Analysen er udført af konsulentfirmaet Biomedia via støtte fra Interreg
IVB Programmet for Østersøen i regi af
projektet Parks & Benefits.

Analysemetodens fremtid
Analysemetoden kan benyttes til analyser
af alle former for kortdata. ”Det var et mål
for os at udvikle et redskab, der var simpelt
og kunne bruges bredt” siger Anne-Marie
Bürger fra Biomedia. I skrivende stund benyttes analysemetoden f.eks. til at udpege
et naturnetværk for hele Region Sjælland. Desuden arbejdes der på at tilpasse
systemet til et offentlig tilgængeligt, gratis
GIS-program, så alle gratis kan benytte sig
af det. ”Og så er det kun fantasien, der sætter grænser for hvilke GIS-temaer, man kan
bruge analysemetoden til at analysere” siger
Anne-Marie Bürger.

Link til mere viden:
Læs mere om projektet på
Region Sjællands hjemmeside:
http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/klimaog-miljoe/brug-naturen/Sider/naturparker.
aspx
Læs mere i Kommuneplan 2013 for
Slagelse Kommune:
http://slagelse-kp13.odeum.com/dk/retningslinjer/9_natur_og_landskab/96_naturnetvaerk/96_naturnetvaerk.htm
Klokkefrø. BIF

Liden klokke. NE

Alm. knopurt. HH

Overdrevsvegetation på vejskrænt. NE

Naturparker og nationalparker
Naturparker er større sammenhængende, velafgrænsede natur- og
kulturlandskaber af regional betydning,
der bør have særlig opmærksomhed af
hensyn til deres naturrigdom, kulturarv
og rekreative muligheder. Grundlaget
for naturparkerne er en enestående
natur, men også kulturmiljø, rekreative
muligheder, formidling og erhverv er
vigtige elementer i en naturpark.
Naturparkerne har mange lighedspunkter med nationalparker. Den væsentligste forskel er dog, at nationalparker er
oprettet ved lovgivning og modtager
statslig finansiering. Naturparker er oprettet på lokalt eller regionalt initiativ og
modtager ikke direkte statslige midler.

Kortet fortæller os, hvor vi får
mest biodiversitet for pengene
Nyt GIS-baseret værktøj viser hvilke naturområder, vi skal satse på at udvikle og
ekstensivere driften af for at opnå bedst mulig sammenhæng i den fynske natur.
Naturstyrelsen Fyn har i samarbejde med
konsulentfirmaet HabitatVision udarbejdet
et kort over Fyn og tilhørende øer, der viser,
hvor det ud fra et naturmæssigt synspunkt
er mest hensigtsmæssigt at placere nye
naturområder. Det er hensigten, at kortet
skal vise, hvor der er størst sandsynlighed
for, at en ekstensivering af landbrugsdriften vil resultere i udviklingen af værdifulde
naturområder. Kortet kan samtidig benyttes
som en negativ afgrænsning for etablering/
udvidelse af forskellige anlæg, der har negativ effekt på naturområderne.
Hvordan sikrer vi den eksisterende
natur ?
Det er i første omgang vigtigt at sikre
arealet og sikre / forbedre tilstanden af den
eksisterende natur. På den måde er der et
godt grundlag for spredning af planter og
dyr til nye naturarealer.
De eksisterende naturområder på Fyn er
små og fragmenterede. F.eks. viser en grov
beregning fra Fyns Amt, at arealet af mose
på Fyn skal fordobles fra 6.500 ha til 13.000
ha for blot at bevare den nuværende biodiversitet. Det er derfor vigtigt, at der sker
en udvidelse og sammenkædning af de
eksisterende naturarealer.

Kriterier for optimal etablering af ny
natur
Når der etableres ny natur, vil kvaliteten af
det nye naturområde bl.a. afhænge af jordbund, indholdet af næringsstoffer, terrænhældning og afstand til spredningskilder for
plante- og dyrearter. På Fyn er der lavet en
GIS-analyse for den optimale placering af
nye naturarealer ved at inddrage følgende
kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordbund (sand og kalk)
Morfologi (lavbundsjord)
Terrænhældning
Placering ved eksisterende natur
(§ 3 beskyttede naturarealer)
Placering ved høj målsat natur
(Regionplan / Kommuneplaner)
Placering ved naturområder omfattet af
habitatdirektivet (habitatnaturtyper)
Placering ved genskabt natur
Placering ved forekomst af arter på den
nationale rødliste (rødliste-arter)
Placering ved forekomst af arter omfattet
af habitatdirektivet (habitatarter)
Placering ved forekomst af arter omfattet
af fuglebeskyttelsesdirektivet
(fuglebeskyttelses-arter)

Virkemidler til sikring af god naturtilstand
Naturpleje og herunder afgræsning er
afgørende for at sikre en god naturtilstand
i de lysåbne naturtyper. For at gennemføre
den nødvendige naturpleje er der behov for
følgende værktøjer:
•
Mere rentabel naturpleje ved sammenlægning og samdrift af ekstensive
landbrugsarealer (naturpleje som
driftsgren)
•
Målrettede støtteordninger til natur
•
Nationale naturforvaltningsmidler
•
Jordfordeling
Udvikling af nyt overdrev ved
Rødme Svinehaver
Det tidligere Fyns Amt og Naturstyrelsen
Fyn har i forbindelse med flere naturprojekter siden 1990´erne arbejdet på at sammenkæde og udvide fynske naturområder.
Der er i den forbindelse etableret op mod
1000 ha ny natur. Projektet ved Rødme
Svinehaver på Sydfyn er et fint eksempel
på denne indsats. Af kortet med potentiel
ny natur fremgår det, at området ved
Rødme Svinehaver i Egebjerg bakker er et
vigtigt indsatsområde for sammenkædning og genskabelse af natur på Fyn.

Grøn køllesværmer og seksplettet
køllesværmer. NE

Kortet til højre:
Grønne kvadrater angiver eksisterende natur. Jo mere rød farven er i
et kvadrat, jo flere af GIS-analysens
kriterier er opfyldt, og jo mere
optimal forventes placeringen af
være for ny natur.

Grønne kvadrater angiver eksisterende natur. Jo
mere rød farven er i et kvadrat, jo flere af GIS-analysens kriterier er opfyldt, og jo mere optimal forventes
placeringen af være for ny natur.

Rødme Svinehaver er et af Fyns allerbedste overdrev. Området har været anvendt
til afgræsning gennem århundreder, og
vegetationen er meget artsrig med mange
sjældne planter. Der er i alt noteret godt 150
forskellige plantearter – planten guldblomme har sit sidste østdanske voksested her.
Ovedrevet har et beskedent areal på kun
7 ha og ligger meget isoleret. Mange af de
sjældne planter findes kun i små bestande
og med stor afstand til de næste levesteder. Der er stor risiko for, at arterne uddør

på langt sigt, hvis der ikke skabes et større
areal med overdrev og dermed grundlag
for større bestande af de sjældne arter.
Siden 1998 er der derfor arbejdet på at udvide arealet med overdrev omkring Rødme
Svinehaver.
Der er gennem opkøb og indgåelse af en
tinglyst og tidsubegrænset aftale med en
privat jordejer udlagt i alt ca. 29 ha tidligere
landbrugsjord til udvikling mod overdrev.
Arealerne samgræsses meddet centrale

overdrevsareal i Svinehaverne. Flere af de
sjældne plantearter - og bl.a. guldblomme
har nu spredt sig til de nye naturområder.
Det vil i de kommende år være oplagt at
arbejde videre med at udvide arealet med
overdrev i Ege-bjerg Bakker i et samarbejde
mellem Natur-styrelsen Fyn og Svendborg
Kommune.

Nabo til Rødme Svinehaver
Bodil Søgaard fandt sin ejendom på Sydfyn i 1998. I starten var hun
ikke klar over, at den fynske naturperle Rødme Svinehaver lå lige
ved siden af, men da hun fandt ud af det, blev hun glad

Hovedformål: Projektets hovedformål
har været at udvide arealet med naturtypen overdrev og sikre et mere robust
levested for en række sjældne arter - bl.a.
planten guldblomme, der har sit sidste
voksested i Østdanmark her.
Aktører: Det tidligere Fyns Amt,
Naturstyrelsen og Svendborg Kommune.
Økonomi til erstatning og opkøb af ejendom: Ca. 4 mio. kr.
Link til mere viden:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Fyn/Egebjergbakker/
For yderligere information:
Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn
anve@nst.dk

Bodil Søgaard, lodsejer. JVC

”Jeg havde været der som ung biologistuderende i 1964, og jeg har stadig mine notater
fra dengang. ”
Det var Bodil Søgaards plan at flytte på
landet efter biologistudiet på Københavns
Universitet. Men årene gik, og det var først
da hun blev tres, at hun besluttede, at nu
skulle det være. Hun fortæller:
”Jeg havde ledt meget i hele Danmark,
men ikke på Fyn. Jeg var i Svendborg og
undervise. I en lang frokostpause kørte jeg
en tur i området. Her var smukt. Jeg kom til
en vej, der hed Lysbjergvej. Det lød godt, så
jeg fulgte den så langt jeg kunne. Da vejen
stoppede, parkerede jeg bilen og gik videre
ad en sti. Så kom jeg til stedet.”
Stedet var en øde beliggende ejendom,
hvor der ikke havde boet mennesker i 35 år.
Hus og jord var til salg, og i løbet af et års
tid kom handlen i stand. Fyns Amt og den
tidligere ejer havde indgået en permanent
aftale med det formål, at de gamle marker
skulle udvikle sig til overdrev gennem ekstensiv afgræsning. Bodil Søgaard smiler:
”Jeg syntes, det var en kæmpe fordel. Her
var stort set bare kvik og eng-brandbæger.
Og når man havde Svinehaverne liggende
lige der inde ved siden af. Det kunne der da
kun blive noget godt ud af!”

Bodil Søgaard overvejede i et par år at renovere det forfaldne fynske bondehus, men
naboen som var tømrer sagde:
”Ved du hvad Bodil, Jeg skal gerne bygge et
nyt hus til dig. Fuldstændig magen til. Det er
meget billigere og meget bedre.”
Det endte med, at Bodil Søgaard i 2002 fik
opført et moderne hus, hvorfra der er udsigt over Øhavet og kig til det overdrev, der
har udviklet sig lige udenfor døren. lanterne
fra Rødme Svinehaver er begyndt at brede
sig på arealet. Der er f.eks. en pæn bestand
af bakke-gøgelilje på de tørre skråninger, og
ved et vandhul er der kæruld.
”Jeg har selv enorm fornøjelse af det. Bare
det, hver eneste dag, at gå hen efter min
avis. Man oplever jo mange ting, når man
bare går og har lidt tid”, slutter Bodil Søgaard.

Guldblomme. JOC

Om projektet:

Rødrygget tornskade, en
rødlistet overdrevsart. HS

Levende hegn
som spredningskorridorer
BioGrenzKorr - et internationalt projekt om forvaltning af spredningskorridorer
med fokus på bilag IV arter.
Biodiversitet i Grænseoverskridende korridorer (BioGrenzKorr) er et EU projekt på
tværs af den dansk-tyske grænse. Korridorer
spiller en væsentlig rolle for biodiversitetens
muligheder for tilpasning og dermed overlevelse i det stærkt fragmenterede moderne
landskab. Hovedmålet med projektet har
været at skabe fokus på spredningskorridorer i skovene og imellem skove og småbiotoper i det åbne land. Ved at skabe større
sammenhæng mellem naturområder, øges
det samlede økosystems funktionalitet for
store og små arter, der skabes mere natur
og nye levesteder. Dermed skabes grundlag
for bedre forvaltning af beskyttede arter, da
det gør det muligt for bestande at sprede
sig over større områder. Dette gør naturen
mere robust over for forandringer.
Biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer
En af de mest påtrængende forandringer er
klimaforandringer. Stigende temperaturer
og mere ekstremt vejr, som sandsynligvis
fører til kraftigere regn og oversvømmelser,
kan udgøre en meget konkret trussel for
små isolerede bestande. Et review af i alt 281
videnskabelige artikler (Heller & Zavaleta,

2009) om forvaltning af biodiversitet i
forhold til klimaforandringer konkluderer,
ikke overraskende, at det mest effektive man
kan gøre for at afværge de negative konsekvenser af klimaforandringer er, at sikre
sammenhæng mellem naturområder og
dermed gøre det muligt for dyr og planter at
flytte sig til egnede levesteder. I praksis må
dette betyde øget fokus på naturtyper som
levende hegn, vandløb og små-biotoper i
landskabet. Den store udfordring i forhold
til disse naturtyper er, at de er karakteriseret
ved at være ejet af mange private lodsejere,
og for de levende hegns vedkommende kun
er beskyttede, hvis der er tale om sten- og
jorddiger.
Projektet BioGrenzKorr
Projektet arbejder med korridorer på
Sydfyn, i Sydøstjylland og i det nordøstlige
Schleswig-Holsten, områder, som er kendt
for historiske gamle løvtræhegn. Projektet
har særlig fokus på bilag IV arterne hasselmus, birkemus og flagermusarterne,
som alle kræver særlig beskyttelse og ikke
må forstyrres på deres levesteder. Ud over
særlige forpligtigelser i forhold til disse arter,
kan arterne betegnes som indikatorarter for

BioGrenzKorr aktiviteter i Svanninge
Nørremark, Sydfyn

høj biodiversitet, da deres krav til levesteder opfylder krav for mange andre arter
herunder planter og insekter. I forbindelse
med naturpleje kan man ikke undgå at
forstyrre levesteder, derfor er det vigtigt at
indrette plejen, så der tages størst mulige
naturhensyn. Målet med projektet er, ud fra
konkrete områder og specifikke arters krav
til levesteder, at skabe øget opmærksomhed
om forvaltning af korridorer. Det sker dels
igennem netværks- og erfaringsudveksling hen over grænsen og ikke mindst ved
afprøvning af metoder i felten, herunder
stævningsmetoder og anlæg af nye ledelinjer. Resultaterne formidles som anbefalinger til lodsejere, naturforvaltere og entreprenører om pleje og anlæg af levende hegn.
På Sydfyn er der anlagt et egentligt demonstrationsområde, hvor man kan se, hvordan
stævnede hegn udvikler sig bl.a. i forhold til
nyanlagte hegn. Der er stævnet i alt 2 km
hegn i området og ligeledes plantet 2 km
nye hegn med særlig fokus på hasselmusens behov for ledelinjer. Til inspiration findes en træ- og busksamling med de træer
og buske, man kan få tilskud til at plante i

det åbne land. Her kan man se, hvordan de
forskellige træer og buske udvikler sig i forhold til hinanden og få adgang til yderligere
information om arterne og deres dyrkning
og økologi.
Området er undersøgt for hasselmus, og
det er tydeligt, at hasselmusen er ved at bevæge sig via korridorer fra skoveområderne
i øst til det mere åbne i vest. Projektets aktiviteter inden for få år kan ikke tillægges denne
udvikling. Men for ca. 20 år siden blev en del
af de eksisterende hegn i området stævnet,
og det kan muligvis være en effekt af denne
pleje. Tyske erfaringer viser, at hasselmusen
udmærket kan leve hele livet i levende hegn,
hvis hegnene har tilstrækkelig stor variation
af vedplanter.
Korridorer og naturpleje
Projektets hypotese er, at levende hegn
skal ”passes” på den rigtige måde for at
være diverse nok til at understøtte en bred
biodiversitet, men også for at få lov til at
være en del af det meget effektive landskab
med naboer som vejanlæg og landbrugets

marker. Ligesom overdrev skal plejes ved
græsning for at sikre størst mulig diversitet,
ligeledes bør levende hegn stævnes med et
vist tidsinterval for at sikre vitalitet, tæt krat
og mange forskellige urter og ved-planter.
Det er afgørende, at hegnsplejen udføres
efter retningslinjer, der understøtter biodiversiteten, derfor er et samarbejde mellem
naturinteresser, lodsejere og entreprenører
afgørende. Hypotesen er: Ved klog forvaltning af levende hegn kan dette lidt underprioriterede landskabselement optimeres i
forhold til både biodiversitet og den enkelte
lodsejers arealanvendelse.
Den sjældne
birkemus er en af
fokusarterne I projekt BioGrenzKorr.
Se mere i rapporten
Interreg-BioGrenzKorr – Part 3
Birchmouse (Sicista
betulina) monitoring. NE

Landskabets levende hegn fungerer som korridorer
for pattedyr, krybdyr, padder og insekter. HH

”Ved klog forvaltning af levende hegn kan dette
lidt underprioriterede landskabselement optimeres
i forhold til både biodiversitet og den enkelte
lodsejers arealanvendelse.”

Såkaldte ”nest-tubes” er brugt til overvågning af
hasselmus i projektområderne. Resultater findes
i rapporten Interreg-BiogrenzKorr – Part 1: Crossborder conservation of hazel dormouse: Presence,
genetics, management and perspectives. MK

Om projektet:
Projektpartnere: Naturstyrelsen, Fyn
og Sønderjylland samt Stiftung Naturschutz og Landesforsten begge i
Schleswig-Holstein.
Økonomi:
Projektet har et samlet budget på ca.
5 millioner kr. og finansieres med 65%
af INTERREG 4A, en EU udviklingsfond
administreret af Region Syddanmark.

spejlbestand af hasselmus fra Gråsten. Det
har dog vist sig særdeles vanskeligt at finde
individer i Gråsten. Derfor igangsatte projektet et arbejde hen imod et alternativ.
Det førte til et behov for kortlægning af
regionens hasselmusgenetik, med henblik
på opformering. Undersøgelser viste en at
den fynske bestand og en bestand ca. 100
km syd for grænsen er af samme genetiske haplotype. På den baggrund blev et
avlsarbejde iværksat i Tyskland, med henblik
på udsætning af dansk-tysk afkom syd for
grænsen. Det langsigtede perspektiv i projektet er en korridor mellem Gråstenskovene
og de tyske skove omkring Flensborg.

Skrubtudse. NE

Tjørn i blomst. En meget almindelig
og robust art i levende hegn. MK

Link til mere viden:
www.biogrenzkorr.dk

Den truede hasselmus i Sønderjylland
Hasselmus blev opdaget for få år siden i
skovene omkring Gråsten og Søgård skov.
Projektet har haft særligt fokus på at få
mere viden om denne bestand og forbedre
levesteder i skoven. Der er i den forbindelse
etableret en række kerneområder og indre
korridorer i Gråstenskovene. Der har tidligere været hasselmus syd for grænsen. De
tyske projektpartnere har som led i projektet
ønsket at re-introducere hasselmus lige
syd for grænsen - ideelt ved at etablere en

Der er lavet undersøgelser
af flagermusforekomster i
projektområderne. Resultater findes i rapporten
Interreg-BioGrenzKorr
– part 2: Forst Bats: Crossborder diversity and habitat
improvements.
Brun flagermus. DN

God plads til store dyr og
dynamik i Nordjylland
Lille Vildmose danner rammen om et stort naturgenopretningsprojekt

Lille Vildmose danner rammen om et stort
naturgenopretningsprojekt. Projektet i det
internationalt beskyttede Natura 2000-område, gennemføres i fællesskab af de tre
hovedaktører; Aage V. Jensen Naturfond,
Aalborg Kommune og Naturstyrelsen med
støtte fra EU’s LIFE+ Nature.
Genopretning af unik natur i Lille Vildmose
Lille Vildmose er den største aktive lavlandshøjmose i hele Nordvesteuropa. De intakte
dele af mosen er store og har aldrig været
dyrket eller drevet af mennesker. Yderligere
er Tofte Skov og Høstemark Skov stadig-

under påvirkning af store græssende dyr,
som skaber en god dynamik. Det er derfor
biodiversiteten er særlig stor i Lille Vildmose,
og inden for de seneste 25 år er der i alt
registreret mere end 6.000 plante- og dyrearter i området.
I 2011 er al indvinding af tørv ophørt i den
del af Lille Vildmose, der ligger inden for
genopretningsområdet. Men 250 år med
afvanding har sat sine spor. LIFE+ projektet
fokuserer både på at sikre den eksisterende
højmose og skabe forudsætninger for, at de
tidligere afgravede højmoseflader på længere sigt kan genopstå på nogle af de arealer,
hvor højmosen i dag er forsvundet.
LIFE+ projektet fokuserer særligt på den
centrale del af Lille Vildmose (Mellemområdet), som tidligere har været udsat for
intensiv afvanding og tørveindvinding.

Luftfoto: DDO©, copyright COWI

Sikring af biodiversitet i et stærkt udnyttet
land som Danmark forudsætter som et
minimum, at landets eksisterende, værdifulde naturområder bevares. Derudover er
det afgørende, at naturområderne forbindes
indbyrdes via egnede korridorer, således
at arter af dyr og planter via korridorerne
kan flytte sig til egnede levesteder i takt
med klimaforandringerne og for at undgå
isolering. Flere af Lille Vildmoses delområder
fungerer som nogle af landets vigtigste
kerneområder med stor diversitet af både
dyr og planter, og hvis størrelse giver plads
til forekomsten af store pattedyr.

Kortet viser placering for tiltagene, der vil ske i de
enkelte delelementer af naturgenopretningsprojektet.

af elge og krondyr er ganske enkelt
” Kombinationen
billig og bedst, når det gælder om at pleje vildmosens natur og sikre stor biologisk mangfoldighed.
”
Roar Poulsen, Aalborg Kommune

Projektet indeholder en række delprojekter,
som skal skabe de rette forudsætninger for,
at Mellemområdet på lang sigt kan udvikle
sig til en velfungerende højmose. Når Life+
projektet er afsluttet i 2016 er målet at:
• Birkesø er genskabt som en lavvandet sø
på 130 ha
• Vandstanden er hævet på ca. 770 ha
• Mellemområdet er indhegnet og mindst 50
stk. kronvildt udsat
• 200 ha er ryddet for træer og buske
• Rovdyrene mårhund, mink og ræv er en
mindre trussel mod de jordrugende fugle
• Der er opsat yderligere to udsigtsplatforme
og otte informationsområder
Mere sammenhængende natur skaber
nye muligheder og levesteder
Mellemområdet ligger mellem Tofte Skov
og Høstemark Skov, der begge er meget
værdifulde naturområder. Tofte Skov og
Mose omfatter Lille Vildmoses sydlige del,
hvor højmosen er intakt. Her kan man opleve

højmosens enestående natur med udstrakte,
lysåbne vidder, levende tørvemosser, lyng,
halvgræsser og sjældne plantearter. Høstemark Skov og Mose ligger nordøst for Mellemområdet og indeholder måske Danmarks
tætteste bestande af hulrugende fugle. Det
var også her kongeørnen begyndte at yngle
i 1999. Størstedelen af begge naturområder
er indhegnede af hensyn til bestanden af
krondyr af den oprindelige, jyske stamme og
vildsvinene, som har levet i Tofte Skov siden
1926. De store dyrs græsning og fødesøgning
skaber og vedligeholder en varieret, lysåben
skov med lysninger, store sletter og åbne
kær, der bl.a. har givet plads til et fugleliv med
traner. Tidligere forekom også sort stork i
Lille Vildmose, og den kan måske forventes
at genindvandre, efterhånden som skovene
bliver vådere.
Som en del af naturgenopretningsprojektet vil Mellemområdet efter planen blive
indhegnet i løbet af 2014, så der også kan

Herover: Luftfoto af Mellemområdet, hvor naturgenopretningsprojektet foregår. BW

Unge vildsvin i Tofte Skov. NE

Birkeskørhat. NE

Sphagnum subnitens (Fedtet tørvemos)
med sporehuse. NE

Om projektet:
Hovedformål: Genopretning af højmose
Aktører: De tre hovedbidragydere til
LIFE+-projektet; Aage V. Jensen Naturfond,
Aalborg Kommune og Naturstyrelsen.
Link til mere viden:
Læs mere om projektet på projektets
hjemmeside: www.lifelillevildmose.dk
Hos Aage V. Jensens Naturfond:
http://lillevildmose.dk/
Hos Aalborg Kommune:
www.aalborgkommune.dk/kultur-og-fritid/
Natur/Naturomraader/Lillevildmose/Sider/
Life-Lille-Vildmose.aspx
Hos Lille Vildmosecentret:
www.lillevildmose.dk
udsættes krondyr til pleje i denne del af
mosen. I takt med at naturen i Mellemområdet bliver genoprettet, skabes der en vigtig
spredningskorridor mellem de to værdifulde
områder i Tofte Skov og Høstemark Skov.
Når naturplejen og tilstanden i Mellemområdet er tilfredsstillende, kan de tre indhegninger lægges sammen og danne ét stort,
sammenhængende naturområde, hvor
også de store dyr kan spredes frit. Og flere
store dyr er på vej.

Naturgenopretningen af Mellemområdet
har allerede medført ændrede forhold i form
af vandstandshævninger, ekstensivering af
drift osv. De udsatte krondyr er en god naturplejer, der skaber dynamik og levesteder
for mange andre arter, og som naturligt hører hjemme i området. Men krondyr kan ikke
hindre tilgroning alene, med mindre der er
tale om et meget højt græsningstryk. Sideløbende med Life+ projektet arbejder Aalborg
Kommune og Aage V. Jensen Naturfond
således for, at der desuden udsættes elge
i Mellemområdet. Efter planen skal elgene
sættes ud i løbet af efteråret 2014. Og lykkes
det, vil det være første gang i Danmark, at
der bliver udsat elge, som har været uddøde
i Danmark i ca. 4500 år. ”Ved at supplere
krondyr med elge påvirkes naturområdet
på en anderledes måde, som skaber mere
variation, og dermed skaber mere dynamik
og flere levesteder for dyr og planter.
Elgen er tilpasset vådere forhold og dens
præference for birketræer betyder desuden,
at det samlede græsningstryk ikke behøver
at være så højt for at hæmme birketilgroningen. Og birk er et stort problem for genopretning af højmosen” udtaler Roar Poulsen,
der arbejder i Aalborg Kommunes afdeling
for Park & Natur.

Elgen er bedst og billigst
Foruden forbedrede naturforhold i Lille Vildmose medfører projektet desuden gevinster
for publikum. At der fremover formentlig vil
være mulighed for at se elge i næsten fri
natur i Danmark, vil uden tvivl medvirke til at
gøre Lille Vildmose til en attraktion. Elgene
vil kunne ses i Mellemområdet, hvor der
fortsat vil være fuld offentlig adgang via områdets veje og stier. Men det er ikke derfor,
at elgen skal sættes ud i mosen. ”Kombinationen af elge og krondyr er ganske enkelt
billig og bedst, når det gælder om at pleje
vildmosens natur og sikre stor biologisk
mangfoldighed” siger Roar Poulsen. Yderligere er der opsat tre nye udsigtsplatforme,
etableret nye parkeringspladser og opsat
otte informationstavler. Flere unikke naturoplevelser gøres hermed tilgængelige for
besøgende i Lille Vildmose.

Lille natpåfugleøje - larve på klokkelyng. NE

Rundbladet soldug. NE
Krondyr. JOC

Fremsynede projekter
viser vejen i Vejle Kommune
Et storstilet projekt ved Odderbæk er et forgangseksempel for arbejdet med udvikling af
økologiske forbindelser i Vejle Kommune.
Vejle Kommune ønsker et stærkt netværk af
sammenhængende naturområder. Med udgangspunkt i et projekt ved Odderbæk har
Kommunen udviklet et redskab til udpegning af økologiske forbindelser, der forbinder dyr og planters naturlige levesteder.
Et grundprincip i den GIS-baserede metode
er at identificere områder, hvor der findes
værdifuld natur og solide bestande af arter,
som kan spredes til andre områder. Mellem
disse områder udpeges egnede korridorer
med koncentrationer af de samme naturtyper, hydrologi, terræn mv. Eksempelvis
udpeges nogle korridorer på grund af store
koncentrationer af våde og fugtige naturområder som fx søer og moser, mens andre
korridorer tilgodeser forskellige arter, som
ofte har hver sit sæt krav til eksempelvis territorium og spredningsmuligheder. Korridorerne kan enten udpeges, fordi de allerede
indeholder naturområder, eller fordi de ved
en indsats kan blive til gode naturområder.
Analysen tegner automatisk de økologiske
forbindelsers bløde former, men det er en
faglig vurdering, der trækker de endelige
streger på kortet. Resultatet af den nye
metode er indarbejdet i Kommuneplan 2013
for alle kommunerne i Trekantsområdet.
Fordelen ved at flere kommuner benytter

den samme metode er, at der er basis for
opbygning af et stærkt netværk over et
stort geografisk område. Yderligere er det
en fordel, at udpegning og administration af
korridorerne foregår ud fra samme mål og
regelsæt.
Udpegning af retvisende sammenhænge
mellem naturområder og sikring af, at
konkrete projektområder indgår i en samlet
planlægning, forudsætter brugen af et korrekt redskab. Og brug af den nye metode
i Trekantsområdet har da også medført, at
der i Kommuneplan 2013 er udpeget langt
mere retvisende områder med økologiske
forbindelser sammenlignet med den forrige
kommuneplan fra 2009.
Store arealer omkring f.eks. Vejle Ådal og
Odder-bæk er eksempler på områder, som
er nye i Kommuneplan 2013. ”At netop
arealerne omkring Odderbæk og lignende
projektområder, er ’fanget’ i analysen, er et
tydeligt tegn på, at metoden virker” – siger
Peter Ruhlmann fra Vejle Kommune og tilføjer ”Metoden har dermed skabt en rød tråd
mellem kommunens overordnede planlægning og helt ned til den praktiske gennemførelse af vores natur- og friluftsprojekter. Det

Økologiske forbindelser omkring Odderbæk.

har båret frugt i forhold til eksempelvis den
politiske forståelse for vores prioriteringer”.
Odderen tilbage til Odderbæk
Odderbæk ligger i Vejle Kommune og er et
15 km langt vandløb. Vandløbet er rammen
for et omfattende samarbejde mellem initiativrige lodsejere langs vandløbets breder.
Efter et inspirerende møde i 1999 med repræsentanter fra det daværende Vejle Amt,

blev lodsejer Niels Clemmensen til sin store
overraskelse klar over, at vandløbet på hans
jord, ikke havde så god en tilstand, som
han gik og troede. ”Jeg kunne ikke få det til
at passe, at vand-løbet for enden af mine
marker med det klare vand og den sandede
bund skulle være forurenet. Men den dag
lærte jeg, at en sandet bund er som en
ørken i et vandløb og så er det jo klart, at vi
aldrig så nogen fisk”. Besøget blev begyndelsen på Odderbæk Vandløbslaug - ”jeg
spurgte om vi kunne lave et projekt, for at
forbedre vandløbets tilstand og fik at vide,
at initiativet skulle komme fra bred-ejerne”
- siger Niels Clemmensen. Samme aften ringede han til de 10 nærmeste bredejere og
14 dage efter var Odderbæk Vandløbslaug
en realitet. Vandløbslaugets første deltagere
arbejdede under mottoet: Odderen tilbage
til Odderbæk! Det begyndte med interessen
for selve vandløbet, men laugets medlemmer fandt hurtigt ud af, at det var nødvendigt arbejde for en god natur i hele ådalen.
Resultatet blev et storstilet samarbejdsprojekt, der resulterede i en kollektiv naturplan
for hele området og ikke mindre end 50

naturplaner; én for hver af de største ejendomme i området. Samarbejdet og naturgenopretningen har båret frugt, og odderen
er nu tilbage i Odderbæk efter mere end
50 års fravær. I 2004 blev odderen set for
første gang i nyere tid – og ganske symbolsk
var det beboerne på Odderbækgård, der fik
æren af at overvære det historiske øjeblik.
Ifølge Niels Clemmensen er det helt sikkert,
at odderen er flyttet tilbage til vandløbet
som følge af de foregående fem år med
etablering af sandfang, plantning af flere
hundrede træer, græsning af engarealer og
genslyngning af vandløbet.
Orkideer, frøer og fisk
Men det er ikke kun odderen, der har fået
hjælp. I dag er der gennem naturpleje
etableret en spredningskorridor langs 15 km
vandløb, som forbinder værdifulde naturområder. Engene langs vandløbet afgræsses
nu, og ifølge Niels Clemmensen er resultatet af græsning en af de helt store synlige
ændringer ved projektet – ”det stak i øjnene
at det hele groede til i pilekrat, men nu kan
man igen se ådalen som et åbent element i
landskabet”.

Herover: Odderen lever kun i vandløb med gode
muligheder for at skjule sig om dagen. PR

Den nye spredningskorridor er også til gavn
for ørred i vandløbet og dyr og planter,
der lever langs vandløbet, herunder den
sjældne orkide koralrod og den ligeledes
sjældne løgfrø. Før projektet var der to små,
adskilte bestande af løgfrø i området. I et
Grønt Partnerskab mellem Vejle Kommune,
Skov- og Naturstyrelsen, Amfi-Consult og
Odderbæk Vandløbslaug er der imellem
de to eksisterende ynglevandhuller blevet
gravet nye egnede vandhuller og gennemført restaurering af allerede eksisterende.
Dermed er de to bestande blevet forbundet
af en spredningskorridor.
Koralrod:
Naturpleje af moserne ved Kulsø har
sikret, at den lille orkidé fortsat kan leve
her, som er et af
plantens få danske
voksesteder. NE

af projektet har vi i vandløbslauget gjort en dyd
” Iudformidlingen
af at gøre det synligt, at det er professionelle landmænd,
der driver det her projekt. Det er altså ikke umuligt at forene
professionelt landbrug med at gøre noget godt for naturen.
Men nu skal vi altså også have en pause fra de store projekter”
Niels Clemmensen, Odderbæk Vandløbslaug

Økologisk forbindelse langs vandløb. JKW

Projekt Odderbækken:
Hovedformål: Forbedring af tilstanden i
vandløbet, Odderbæk.
Aktører: Odderbæk Vandløbslaug, Vejle
Kommune (tidligere Vejle Amt), det tidligere KVL (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet)
Link til mere viden: Udpegning af økologiske forbindelser: http://www.vejle.dk/lib/file
aspx?fileID=86812&target=blank
Kontaktperson: Peter Ruhlmann, Vejle
Kommune – Natur og Friluftsliv/Kommuneplan – petru@vejle.dk
Odderbæk-projektet: http://www.vejle.dk/
Borger/Natur-og-miljoe/Naturprojekter/
Odderbaek--projekter-i-hele-oplandet.aspx
http://www.odderbaek.dk/Index.htm
http://www.youtube.com/
watch?v=mKEKca2pEKg
Kontaktperson: Bo Levesen, Vejle Kommune – Natur- og Friluftsliv - bolev@vejle.dk
Den kollektive naturplan:http://www.
odderbaek.dk/PDF%20filer/Kollektiv%20
naturplan.pdf
Løgfrø projektet: http://www.vejle.dk/
Borger/Natur-og-miljoe/Naturprojekter/
Dragonlife--loegfroe.aspx

Projektet ved Odderbæk er blevet til
politik
I Vejle Kommune har samarbejdet med
Odderbæk Vandløbslaug været så inspirerende, at samarbejdet har dannet grundlag
for Odderbæk-modellen. ”Odderbækprojektet har tydeligt vist, hvor vigtigt det
er, at lodsejere, politikere og biologer kan se
de enkelte naturprojekter i en større sammenhæng” – siger Peter Ruhlmann fra Vejle
Kommune. På grund af den store succes
er modellen yderligere omsat til en politik
for naturudvikling i Vejle Kommune under
navnet Netværksbaseret Naturudvikling.
Princippet er en helhedsorienteret synsvinkel, hvor forudsætningen er, at der skabes
en tillidsfuld dialog mellem myndighed og

To bestande af løgfrø er blevet forbundet af nye
spredningskorridorer. NE
Isfugl ses ofte langs østjyske vandløb med god
naturkvalitet. HS

lokale aktører, og at der etableres fælles
værdier og mål, som alle involverede parter
har ejerskab i.

Odder Lutra lutra
Odderen er et pattedyr og tilhører mårdyrfamilien, hvis øvrige medlemmer i Danmark tæller: grævling, skovmår, husmår, ilder, lækat, brud og den amerikanske mink.
Odderen lever i tilknytning til både salt- og ferskvand, men fælles for et godt levested
for odderen er, at der er gode skjulemuligheder i bevoksninger langs bredderne af
det vand, den lever ved. Her opholder odderen sig om dagen, da den er et nataktivt
dyr. Odderen var i slut-ningen af 1950erne udbredt i det meste af Danmark med
undtagelse af bl.a. Bornholm, Samsø og Læsø. En undersøgelse i 1980 viste, at den
danske bestand var gået drastisk tilbage, og der blev iværksat en række forvaltningsmæssige tiltag. Bestandsudviklingen har siden været positiv, og odderen lever
nu i store dele af Jylland og ganske få steder i Vestsjælland. Projekter, som det, der er
gennemført ved Odderbæk, er til stor gavn for odderen, da den ikke kan leve i vandløb med spærringer, og hvor der hverken er skjulesteder eller et fødegrundlag. HHS

Lodsejere og kommune sikrer
naturværdier i fynsk rigkær
Som allerførste step i Faaborg-Midtfyn Kommunes Naturstrategi 2013
har kommunen i samarbejde med lodsejerne lavet et græsningsprojekt i Skånemosen.

På samme tid skal der sættes større fokus
på at forbedre adgang til naturen, så borgere og gæster får endnu større glæde af
de helt særlige naturværdier, der findes i
kommunen. Bedre adgangsforhold kan desuden bidrage til, at viden og forståelse for
naturen øges hos brugerne. I Faaborg-Midtfyn Kommune går det stærkt, og det første

Tiltag gennemført i forbindelse med projektet i
Skånemosen.

Faaborg-Midtfyn Kommune rummer unikke
naturkvaliteter både på nationalt og internationalt niveau, og de skal beskyttes og
udvikles. Kommunen har derfor udarbejdet
en ambitiøs naturstrategi, som indeholder
en række forslag til handlinger for, hvordan
kommunens vision for naturen kan nås.
Naturstrategien har opsat fem prioriterede
indsatsområder:
• Sikre og udbygge værdifulde naturområder
• Udbygge naturnetværk
• Særlig indsats for arter
• Natur i og ved byerne
• Viden og formidling
Visionen for Naturstrategi 2013 er at give
naturen et løft i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Overordnet skal der arbejdes for, at tilbagegang i den biolo-giske mangfoldighed
vendes til fremgang.
projekt efter visionerne i Naturstrategi 2013
er allerede gennemført i Skånemosen ved
Haastrup. Rigkærene i Skånemosen udgør
en del af et meget værdifuldt naturområde
på samlet ca. 90 ha og hører til blandt de
største sammenhængende og botanisk
set mest artsrige eng- og moseområder på

hele Fyn. På grund af det store sammenhængende naturområde og de naturværdier mosen besidder, har bevarelse og
forbedring af Skånemosen en høj prioritet i
Faaborg-Midtfyn Kommune. For lodsejerne
er det ligeledes vigtigt
at bevare mosen.

Jeg er selv ude i mosen hver dag for at se til
” mine dyr, og det er bestemt ikke nogen sur pligt.
Her er jo smukt og ikke mindst et fugleliv
af en anden verden
”
Mogens Christoﬀersen, lodsejer. KN

Orkidéer og sommerfugle får en hjælpende hånd i Skånemosen
Før projektet var Skånemosen ved at gro til
i pile- og birkekrat, som ikke indeholder lige
så mange vilde dyr og planter som en åben
moseflade. Tilgroningen skyldtes, at store
dele af mosen ikke længere blev drevet ved
græsning og høslet, som følge af ændringer
i det moderne landbrug. Mogens Christoffersen, som er lodsejer i mosen fik idéen til
at gøre noget ved området. ”Jeg har længe
haft græssende kreaturer i en del af mosen,
og jeg syntes, det var ærgerligt, at mosen
omkring min indhegning groede mere og
mere til i krat”. Han tog kontakt til FaaborgMidtfyn Kommune, og med kommunen
som tovholder har Mogens Christoffersen
og syv andre lokale lodsejere båret projektet frem i et velfungerende samarbejde.
Hovedformålet med projektet har været at
genoptage græsning på et 25 ha stort areal
i Skånemosen, så det rige dyre- og planteliv
kunne sikres. Der er derfor gennemført rydning af krat, opsat hegn og vandanlæg til de
køer, der nu skal holde bevoksningen nede
ved græsning. Der er udsat 40 stk. kvæg af
den skotske race galloway, som er robuste
nok til gå ude og græsse mosen hele året.

For at forbedre adgangen til det værdifulde
område, er der desuden etableret offentlig
adgang via et stisystem igennem mosen.
Projektet er gennemført i det tidlige forår
2013, og allerede den efterfølgende sommer var der tydelige resultater. ”Orkideerne
vælter op af jorden, fordi de nu får det
lys, de har brug for”. Med flere blomster
kommer der også flere sommerfugle og
andre insekter. Derfor forventes der også
en fremgang hos områdets lille bestand
af den sjældne sommerfugl; okkergul
pletvinge. Den smukke sommerfugl flyver
på blomsterrige arealer, hvor den lever af
blomsternes nektar, og hvor larverne kan
leve af de forskellige arter af vejbred, som
arten foretrækker.
Projektet fremadrettet
Nu er rydningen gennemført og dyrene
sat ud, men fremgangen i området skal
fortsat følges nøje, og samarbejdet mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de
private lodsejere fortsætter derfor. Der er
for eksempel udarbejdet en plejeplan for
området, der beskriver vigtigheden af at
flytte dyrene rundt på de rigtige tidspunkter,
og hvordan det skal foregå. ”Jeg kunne også

godt tænke mig, at vi fik oprettet et kogræsserlaug” - siger Mogens Christoffersen. ”For
på den måde er der flere, der er engageret
i projektet, og så er der større chancer for,
at mosen også i fremtiden vil blive plejet”.
Et andet ønske fra projektets ophavsmand
er, at der med tiden etableres flere stier ind
igennem området, så endnu flere besøgende kan få glæde af den smukke natur.
”Jeg er selv ude i mosen hver dag for at se
til mine dyr, og det er bestemt ikke nogen
sur pligt. Her er jo smukt og ikke mindst et
fugleliv af en anden verden”.

Skånemosens lille bestand af okkergul pletvinge
forventes at gå frem med græsningsprojektet. HV

Sump-hullæbe. NE

RIGKÆR
Dele af arealerne i Skånemosen udgøres af den
særlige form for mose, som
kaldes rigkær. Rigkær er
en af de mest blomsterrige
naturtyper der findes, men
der findes også mange
forskellig arter af græs
og mosser. Rigkær findes
kun, hvor jordbunden er
konstant vandmættet, og
hvor grundvandet indeholder en vis mængde kalk.
Det kalkholdige grundvand
er en af forudsætningerne
for dannelse af den særlige
rigkærsvegetation. For at
rigkæret kan opretholdes,
er det nødvendig med pleje
af arealet i form af græsning
eller høslæt, da planterne
generelt kræver meget lys.
Plejes rigkæret ikke, vil det
gro til og blive til krat eller
sumpskov på bekostning af
rigkærets lavtvoksende og
lyskrævende arter.

Projektet i Skånemosen
og Naturstrategi 2013

Om projektet:
Hovedformål Faaborg-Midtfyn
Kommune: Udarbejdelse af en
naturstrategi for at give naturen
et løft i kommunen.
Hovedformål Skånemosen:
Forbedring af naturen ved Skånemosen
ved genoptagning af græsning på ca.
25 ha rigkær og mose.
Aktører: Projektet er finansieret ved
bidrag fra staten via NaturErhvervsstyrelsen, ved 15. Juni Fonden og FaaborgMidtfyn Kommune.
Økonomi:
Kr./ha: ca. 10.500.
Link til mere viden:
Naturstrategi 2013
http://www.faaborgmidtfyn.dk/fileadmin/user_upload/Plan_og_Kultur/Natur/
Naturstrategi_LAV.pdf

Gennemførelse af projektet bidrager positivt til alle fem prioriterede indsatsområder
i Faaborg-Midtfyn Kommunes Naturstrategi
2013. Det primære mål har været at redde
mosens naturværdier, men foruden at sikre
det værdifulde moseområde i Skånemosen,
har der været mange positive sidegevinster,
herunder udbygning af et naturnetværk og
fremme af den landskabelige oplevelse.
1. Sikre og udbygge værdifulde naturområder
Tidligere tiders græsning genoptages i
samarbejde med lokale lodsejere, hvormed
mosens areal og gode naturforhold genoprettes og mulighederne for en udvidelse af
rigkæret sikres.
2. Udbygge naturnetværk
I området omkring Skånemosen og mod
øst til Arreskov Sø er der et stort potentiale
for at genoprette rigkær. Genopretning af
Skånemosen kan således opfattes som
første skridt imod at udvikle et netværk af
større og mindre rigkær som perler på en
snor.

Hjertegræs. JOC

3. Særlig indsats for arter
Genindførelse af lysåbne forhold i Skånemosen vil sikre bestande af mange sjældne
og fredede arter, som allerede findes i
mosen herunder mindst fire arter af orkidéer, den rødlistede sommerfugl okkergul
pletvinge og markfirben, der er fredet i
Danmark og derudover er beskyttet efter
international lovgivning.
4. Natur i og ved byerne
Fremme af de rekreative og landskabelige
forhold har spillet en væsentlig rolle i projektet og der er etableret seks faldlåger i de
indhegnede områder, så befolkningen får
adgang til det smukke naturområde.
5. Viden og formidling
Der er opsat informationstavler, som
informerer om projektet og om den sårbare
natur, projektet skal hjælpe på vej.

For yderligere information om græsningsprojektet i Skånemosen kan
Faaborg-Midtfyn Kommune kontaktes.
Nye stier og faldlåger sikrer adgang for offentligheden. KN

Galloway er robuste dyr, der er gode til naturpleje. HH

Markfirben. NE

Sammenfatning
De vise ord om, at ”mange bække små, gør en stor å” er meget betegnende for det arbejde og de opgaver, der ligger og venter, når vi gerne vil skabe mere og sammenhængende natur i Danmark. Både
store og små projekter har deres berettigelse. Vi må løfte i flok på tværs af myndigheder, ejerskaber og
interesser, og den lokale forankring er helt afgørende for projekternes succes og bæredygtighed.
De viste eksempler – fra brugen af GISbaserede værktøjer til helt konkrete
naturprojekter – giver et samlet billede af,
at gevinsterne for naturen er store, når
lodsejere, kommuner, fonde, interesseorganisationer og staten løfter i flok. Alle aktører
har en vigtig rolle at spille i naturbeskyttelsen – nogle gange starter et projekt med en
telefonopringning fra en lodsejer til en nabo
og ender som kommunens politik som i
Vejle – andre gange kommer initiativerne
ovenfra, f.eks. Region Sjællands analyse af
optimale placeringer for naturparker. En
mere sammenhængende natur kan ikke
skabes fra den ene dag til den anden, men
er en langsigtet vision, som gradvis skal
realiseres. Eksemplerne peger på, at vi kan
nå langt med de eksisterende virkemidler
og redskaber i planlægningen og naturforvaltningen. Dertil kommer, at udviklingen af
f.eks. GIS-redskaber kan skabe grundlaget
for en koordineret og prioriteret indsats i
et større geografisk område og henover
administrative grænser, så indsatserne
trækker i samme retning og gavner naturen
mest muligt. Endelig vil der gennem en
helhedsorienteret tilgang kunne opnås en
række synergieffekter med bl.a. klimaprojekter, renere vandmiljø samt rekreation og
Frederikshåb Plantage. NE
sundhed.

Tag afsæt i naturperlerne
Indsatserne for at skabe mere sammenhæng i naturen bør have et særligt fokus
på vores eksisterende naturperler. En
kornmark, der lægges ud til fri succession,
har en lav biodiversitet, som det vil tage
årtier – hvis ikke århundreder - at udvikle. En
gammel løvskov vil derimod være levested
for en lang række truede og sårbare arter.
Derfor vil man i de fleste tilfælde gavne biodiversiteten mest ved først og fremmest at
beskytte og pleje et lille isoleret levested for
truede arter. Først dernæst bør man rette
blikket mod fremtidige forbindelser mellem eksisterende naturarealer ved at tage
landbrugsjord ud af drift. Det lille isolerede
levested vil godt nok have en forringet kvalitet som levested for dyr og planter, fordi det
er opsplittet og ligger som en ø i omgivelser
af mere intensiv arealanvendelse. Men det
vil samtidig være det kerneområde, som
enhver naturgenopretning i hele det omgivende landskab afhænger af.
Et godt eksempel på det er Rødme Svinehaver på Sydfyn, hvor det lille område på 7
ha har været anvendt til græsning gennem
århundreder, og vegetationen dermed
er meget artsrig og har mange sjældne

planter. Gennem en langsigtet og målrettet
indsats er der arbejdet med at udvide
området, og flere af de sjældne planter har
nu spredt sig til de nye områder.
Der er brug for projekter, der vil bidrage til
en natur med større naturområder, som
hænger bedre sammen og giver de vilde
dyr og planter bedre betingelser. Eksemplerne i denne samling viser alle, hvordan
man på forskellig vis og i forskellig skala
kan igangsætte projekter, hvor de vigtigste
hensyn til naturen er plads, sammenhæng
og beskyttelse. Naturstyrelsen håber, at de
giver inspiration til at gå i gang med nye,
spændende naturprojekter. God arbejdslyst!

Tagrør i stille vand. NE

Mere sammenhæng i naturen
Denne eksempelsamling kan bruges som inspiration for
Danmarks planlæggere og naturforvaltere - offentlige som private
- i arbejdet med at skabe mere sammenhængende natur
og dermed standse tabet af biodiversitet.
Naturstyrelsen 2014
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