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BAGGRUND

Kystlagunen Gamborg Nor ligger syd for Middelfart. Vandløbet Viby Å afvander til  
Lillebælt via kystlagunen og videre til Gamborg Fjord. Området i form af kystlagunen  
og omgivende mosearealer med naturtypen rigkær er udpeget som EU Habitatområde. 

Projektområdet udgør ca. 95 ha og omfatter en mindre strækning af Viby Å på ca.  
900 meter samt selve noret med omgivende naturarealer.

Projektet involverer ca. 12 private lodsejere.

I den vestlige del af området er der med projektet et ønske om at skabe en bedre drift 
af naturområderne omkring noret med det formål, at sikre og forbedre moseområderne 
og give mulighed for udvikling af rigkær. 

I den østlige del af området har projektet fokus på at der etableres et mindre vådom-
råde omkring Maden, der har til formål at reducere næringsstofindholdet i noret og Lille-
bælt.  Ved at genslynge dele af Viby Å forbedres vandløbets fysiske form.  Ved at hæve 
vandløbsbunden og sikre tidvis oversvømmelse af de tilstødende arealer skabes våde 
enge, som tilbageholder kvælstof. Herved reduceres udledningen af kvælstof til Gam-
borg Nor og Lillebælt. 

Herudover har projektet til formål at forbedre publikums adgang til området og  
informere om områdets naturværdier.

TRUSLER

Tilgroning af naturarealer som følge af manglende høslæt eller afgræsning er en  
trussel mod naturtypen rigkær. Tagrør og krat vokser op og dækker kærene, så de  
nøjsomme og lavt voksende kærmosser og kærplanter som eksempelvis orkideen  
maj-gøgeurt skygges væk og forsvinder. Udover at levestedet for planterne forsvinder, 
så forsvinder også en lang række levesteder for de arter, som er knyttet til de lysåbne 
kærområder som eksempelvis sommerfugle, frøer og fugle. De tilbageværende rigkær 
ligger ofte som små og isolerede delområder.

PROJEKTETS FORMÅL

Målet med projektet er at sikre og udvide arealet med naturtypen rigkær samt for- 
bedre vandkvaliteten i Gamborg Nor og Lillebælt, der er udpeget som habitatområde. 
Udpegningsgrundlaget er bl.a.

 Kystlagune 

 Rigkær

 Strandeng

Et andet formål er at skabe og forbedre levesteder for dyrearter og fugle, omfattet  
af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet:

 Plettet rørvagtel

 Rørhøg

 Odder

FORBEDRiNG AF LEvESTEDER FOR PLANTER 
OG DyR SAMT REDUKTiON AF NæRiNGSSTOFFER 

TiL GAMBORG NOR OG LiLLEBæLT
SæRLiG vAND– OG NATURiNDSATS FOR iNDSATSOMRÅDE LiLLEBæLT

STOR BiODivERSiTET i RiGKæR

Kærplanterne har tilpasset sig den næringsfattige jord og dyrenes bid. De græssende 
dyr skaber en variation, som gør at planter med forskellige krav til levested kan vokse 
side om side. Dyrenes tramp blotlægger jorden pletvist, og skaber så-bede for nye frø 
at spire i. Dyrene hjælper desuden med at flytte rundt på næringsstoffer og frø. I velud-
viklede rigkær kan man finde mere end 100 plantearter per m2. Det giver gode betin-
gelser for insekter og fugle. Kærenes lave vegetation rummer også levesteder i form af 
bl.a. mindre vandhuller, for en række af vores sjældne padder og krybdyr. 

HvAD SKER DER i PROJEKTET?

Projektet undersøtter Natura 2000 planen for Natura 2000 området Lillebælt samt den 
kommunale handleplan for området:

 Skaber ny natur på ca. 3-4 ha.

 Leverer indsats for arterne for plettet 
rørvagtel og rørhøg på 20-30 ha.

 Forbedrer bevaringsstatus for mose-
typen rigkær, som er i akut fare for at 
vokse sig ud af naturtypen ved iværk-
sættelse af græsning på 30-40 ha.

 Rydder et 22 ha stort naturareal, der 
er under tilgroning med tagrør og krat.

 Skaber et vådområde ved Maden – 
tidvis oversvømmelse af åvand fra 
Viby Å ved høj vandstand.

 Forbedrer vandløbets fysiske form ved hævning af vandløbsbund og slyngning.

 Reducerer udledning af kvælstof til Gamborg Nor med ca. 2 tons N/år.

 Forbedrer information om områdets naturværdier – opsætning af informationstavler 
og evt. fugletårn.

AFGRæSNiNG MED ROBUST KvæG

Projektet iværksætter afgræsning af et større område omkring noret og Viby Å på  
ca. 35-40 ha i form af sommer- og helårsgræsning med robust kvæg.

Projektet sørger for græsningsaftaler med kreaturholdere og yder ”start-hjælp” til  
græsning ved etablering af solide hegn, vandingsanlæg, bro, fangefold, læskur m.m.

Robuste kvægracer som galloway, skotsk højland, hereford og angus er meget 
velegnede til afgræsning af naturområder. De har en vom, der kan rumme store mæng-
der plantemateriale. Robust kvæg trives og kan holde huld selv på naturarealer med 
ringe foderkvalitet. Dyrene er velegnede til at afgræsse naturområder hele året, hvis 
områderne rummer en god variation af både lavt liggende / fugtige arealer samt mere 
højtliggende og tørre arealer med skov eller krat, hvor dyre kan hvile på et tørt leje. 
Kvæget udvikler en tyk vinterpels og bærer både ”fiberpels og regnfrakke”. De vil i  
løbet af sommerperioden udvikle et solidt fedtlag, som de er bygget til at tære på i 
løbet af vinterperioden, hvor foderkvaliteten er ringere. Dyrene har let ved at kælve 
og trives godt uden sygdomme og udgifter til dyrlæge. Dyrene er rolige og meget 
omgængelige.

FAKTA OM PROJEKTET

Naturprojektet Gamborg Nor har til formål at sikre og udvide arealet med naturtypen 
rigkær samt forbedre vandkvaliteten i Gamborg Nor og Lillebælt, der er udpeget som 
habitatområde. 

Projektet er en del af den Særlige vand- og naturindsats for indsatsområde Lillebælt. 
Budgettet er på ca. 4 mio. kroner. Projektet løber over en 6-årig periode fra 2008 til  
og med 2013.
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Oversigtskort over projektområdet 

Maj gøgeurt, engkabbeleje, rørhøg, strandkvan, tjærenellike


