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EU-Life Rigkær projekt langs Silkeå ved Brændegård Sø 
 

Informering og inddragelse af offentligheden 

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne informere om planerne om et større 

naturprojekt langs Silkeå ved Brændegård Sø, og give offentligheden lejlighed til at 

kommentere på planerne
1
. Projektområdet fremgår af vedlagte kortbilag.  

 

Projektet indgår som delprojekt i projektet ”Life70 – Restaurering af sjældne våde 

naturtyper i Syddanmark”. Se www.life70.dk  

 

Planen for naturprojektet vil blive annonceret på kommunens hjemmeside den 8. 

marts 2013. Fristen for at komme med indsigelser og kommentarer til planen er 8 

uger fra annonceringen, hvilket er den 3. maj 2013. 

 

Kommunen vil i samarbejde med lodsejeren holde en offentlig markvandring i 

projektområdet. Det holdes den 24. april 2013 kl. 16:30-18:30 med mødested ved 

Brændegård, Brændegårdsvej 15, 5600 Faaborg. I forlængelse heraf vil der blive 

nedsat en følgegruppe.  

 

Generelt om projektet 

Projektet gennemføres som en del af Natura 2000-handleplan nr. 120 for Skove og 

Søer syd for Brahetrolleborg og skal være med til at sikre målopfyldelse af Natura 

2000-planen for området. Dette skal ske ved, at skabe grundlag for at 24,2 ha 

tidligere landbrugsjord kan udvikle sig mod den nationalt truede naturtype rigkær 

(7230). Projektområdet omfatter desuden 1,3 ha tilstødende højere landbrugsjord, 

der skal være med til at forbedre grundlaget for efterfølgende afgræsning af 

projektarealet. Det samlede projektareal er således 25,5 ha.  

 

Projektområdet ligger inden for fredningen ”Nørre Sø og Brændegård Sø med 

omgivende arealer”. Projektet vurderes at understøtte fredningens formål.  

 

Projektområdet ejes af én lodsejer, og der er indgået aftale om projektets 

gennemførelse og udbetaling af engangserstatning. Projektet finansieres af EU 

Life+, Villum Fonden og Faaborg-Midtfyn Kommune.  

 

Projektet forventes gennemført i marken i efteråret 2013.  

 

Konkrete tiltag  

Konkret gennemføres følgende, som del af projektet:  

 

                                                      
1
 Informeringen sker efter Bekendtgørelse nr. 1349 af 11. december 2006 om 

offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter, den så kaldte 

Århuskonvention.  
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 25,5 ha landbrugsjord i omdrift udlægges til vedvarende, ekstensivt 

naturareal, der ikke må omlægges eller tilføres gødning, kalk eller 

pesticider.  

 Grundvandsstanden i projektområdet hæves ved at  

o interne dræn afbrydes, 

o pumpestationen sløjfes og fjernes, 

o der laves et stryg i Silkeå og 

o vand fra dræn og grøfter ledes så vidt muligt uden om 

projektområdet. 

 Spærringen ved Silkeå´s udløb fra Brændegård Sø fjernes og faldet 

udjævnes. 

 Projektområdet forberedes til afgræsning ved, at der opsættes almindeligt 

kreaturhegn, laves fangstfolde, laves kreaturpassager over Silkeå mv.  

 Der laves en mindre vigeplads for biler ved Brændegårdsvej, og der 

opstilles informationstavle ved pladsen.  

 

Der sigtes mod at skabe stabil grundvandsstand i projektområdet. De fremtidige 

afvandingsforhold fremgår af vedlagte projektkort. Projektet gennemføres, så det 

ikke påvirker vandstanden i Brændegård Sø eller arealer uden for projektområdet.  

 

Forventede resultater 

Der forventes følgende konkrete resultater:  

 

 at 24,2 ha tidligere landbrugsjord vil udvikle sig mod naturtypen rigkær 

(7230), jf. projektkort 

 at levesteder vil blive øget og forbedret for stor vandsalamander, 

sumpvindelsnegl og pigsmerling 

 forbedrede vilkår for bestanden af vandfugle i området, herunder grågås 

 øget og forbedret fødesøgningsområder for områdets rovfugle, herunder 

hvepsevåge og 

 forbedret formidling af området.  

 

Samlet set forventes projektet afgørende at bidrage til at opfylde målsætningerne 

for den lysåbne natur i habitat området samt arterne på udpegningsgrundlaget.   

 

Yderligere information  

Yderligere information om projektet kan fås på: www.Life70.dk eller ved 

henvendelse til Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab, Nørregade 4, 

5600 Faaborg, e-mail:kskov@faaborgmidtfyn.dk eller tlf. 72532016 (biolog, Karin 

Skovhus). 

 

Venlig hilsen   

 

Karin Skovhus   

Biolog                 

                                           

      

http://www.life70.dk/


 

 

Side 3 

Kopi til  

 

Catharina Reventlow-Mourier, Reventlowsvej 1c, Korinth, 5600 Faaborg – 

catharina@reventlow-mourier.dk 

 

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk  

 

Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, - 

post@kulturstyrelsen.dk 

 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/Toni Teese Næsborg, Stationsvej 20, 

Jordløse, 5683 Hårby - toni.reese@get2net.dk 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - 

dn@dn.dk 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn, v/Birgit Bjerring, Kærhaven 6, 

5672 Broby - faaborg-midtfyn@dn.dk  

 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V- 

natur@dof.dk 

 

Dansk Ornitologisk Forening Fyn, v/ Henrik Kalcar Hansen, Norddalen 27, 5260 

Odense S - doffyn@doffyn.dk 

 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 

 

Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, v/Christian Jensen, Fuglebakken 43, 5610 Assens - 

sydfyn@friluftsraadet.dk 

 

Odense Bys Museer - museum@odense.dk 

 

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten – 

post@sportsfiskerforbundet.dk  
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