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Her laves et nyt stort rigkær syd for Brænde-
gård Sø. Projektet gennemføres som del af 
Natura 2000-handleplanen for området. Et 
rigkær er en sjælden og truet naturtype. Det er 
et vådområde, som fra naturens side tilføres 
særligt kalkholdigt grundvand. Her trives en 
lang række sjældne og truede plantearter.

Projektet vil desuden gavne bestanden af grå-
gæs og andre vandfugle i området. Rovfugle 
som hvepsevåge får også bedre mulighed for 
at finde føde.

Omdannelse til rigkær er en lang proces
I projektet begynder vi med at sikre mere 
naturlige grundvandsforhold i området. De 
interne dræn afbrydes og pumpen, der hidtil 
har afvandet området stoppes og fjernes. 
Vandspejlet i Silke Å hæves ved at lave et par 
stryg af større sten. Samtidig udjævnes faldet 
ved udløbet fra søen, så der blive fri passage 
for fiske og vandinsekter mellem søen og åen. 
En stor del af året vil der fremover være partier 
med åben vand på området til glæde for om-
rådets mange fugle.

Fremover vil jorden ikke blive dyrket, men ligge 
med et permanent plantedække. Hele områ-
det vil enten blive græsset eller afslået. Om-
rådet bliver hegnet og gjort klar til, at kreaturer 

kan afgræsse området. Projektområdet udgør 
25 hektar tidligere dyrket landbrugsjord og 
hører under Brahetrolleborg Gods.

Til glæde for publikum
Der anlægges en mindre vigeplads ved Brænde- 
gårdsvej, der giver mulighed for at holde ind 
og nyde udsynet over det nye naturområde og 
de mange fugle, området vil tiltrække. Ved vige- 
pladsen opstilles en informationstavle.

Projektet giver i øvrigt ikke særlig adgang til 
området, der også fremover vil være privat ejet. 

LIFE70 - beskyttelse af sårbar natur
Projektet gennemføres som en del af Natura 
2000-handleplanen for området, og det finan-
sieres af EU’s LIFE projekter, Villum Fonden og 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet er gen-
nemført i et samarbejde mellem Brahetrolle-
borg Gods og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Projektet er en del af et samlet større natur- 
beskyttelsesprojekt - kaldet LIFE70. Det omfat-
ter 18 lokaliteter i 11 Natura 2000 områder i 6 
kommuner på Fyn og i Jylland. Det omfatter 
rigkær, højmoser og andre sårbare mosetyper 
plus våde heder.

Se detaljer om projektet på: www.LIFE70.dk
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