Pressemeddelelse

Ringe, den 10. april 2013

Stort naturområde på vej ved Brændegaard Sø
Borgerne inviteres på vandretur med guide den 24. april
Et stort landbrugsområde ved Brændegård Sø bliver fremover levested for en række sjældne og
truede planter og dyr. Det skal omdannes til rigkær, en af Danmarks mest artsrige naturtyper.
Alle inviteres på markvandring i området onsdag den 24. april, hvor biolog Karin Skovhus,
Faaborg-Midtfyn Kommune, fortæller om planerne.
Det nye naturområde er et resultat af en aftale mellem Brahetrolleborg Skov og Landbrug, som
ejer jorden, og Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har hele vejen igennem haft en rigtig konstruktiv og
positiv dialog med Brahetrolleborg, der har medvirket aktivt i udformningen, siger Karin Skovhus.
Sjældne urter og flere fugle
Et rigkær, som det skal blive til, er en særlig kalkrig mosetype med lav vegetation og planter som
leverurt, kærsvovlrod, kødfarvet gøgeurt og måske den rigtigt sjældne mygblomst.
Projektet vil også gavne bestanden af grågæs og andre vandfugle i området. Rovfugle som
hvepsevåge får bedre muligheder for at finde føde, og forholdene forbedres for
sumpvindelsneglen.
Projektområdet omfatter cirka 25 hektar, som i dag er landbrugsjord. Fremover dyrkes jorden ikke,
men får permanent plantedække og indhegnes, så kreaturer kan afgræsse. Vandstanden hæves
ved at afbryde interne dræn, en pumpestation stoppes og vandspejlet hæves i Silke Å, der løber
igennem området.
Projektområdet ligger i Natura 2000 området ”Skove og søer syd for Brahetrolleborg”. Projektet
ventes at gå i gang i efteråret 2013 og afsluttes inden for et år. Det får et milliontilskud fra EU’s Life
program og forskellige fonde. Der vil blive udsigt over området fra en lille p-plads ved
Brændegårdsvej.
Markvandring
Onsdag 24. april kl. 16:30-18:30
Mødested: Brændegård, Brændegårdsvej 15, 5600 Faaborg
For flere informationer:
Grete Justesen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 72 53 16 85
Biolog Karin Skovhus, Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf. 72 53 20 16, mail:
kskov@faaborgmidtfyn.dk

FAKTABOKS 1

Nyt rigkær ved sø
Faaborg-Midtfyn Kommune vil skabe et nyt, stort rigkær syd for Brændegaard Sø. Projektet
gennemføres som del af Natura 2000-handleplanen for området og er en bunden opgave for
kommunen.
Et rigkær er et vådområde, en sjælden naturtype, som tilføres særligt kalkholdigt grundvand. Her
trives en lang række sjældne og truede plantearter.
Rigkæret bliver 25 hektar stort.
Det etableres i 2013, og udgifterne er budgetteret til 2,5 mio. kr. Projektet finansieres af EU’s Life
projekt, Villum Fonden og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Læs mere: www.life70.dk

FAKTABOKS 2

LIFE70 – beskyttelse af sårbar natur
Life70 er et naturbeskyttelsesprojekt, som omfatter 18 lokaliteter i 11 Natura 2000områder i seks kommuner på Fyn og i Jylland. Især højmoser, rigkær og andre
sårbare mosetyper plus våde heder.
169 private lodsejere stiller 383 ha jord til rådighed mod kompensation. Hertil kommer godt
400 hektar offentlige områder – i alt 790 hektar
De 18 områder fordelt på kommuner:
Faaborg-Midtfyn: Brændegård Sø, Storelung, Arreskov Sø, Svanninge Bakker
Assens: Gravene
Nordfyns: Enebærodde, Lisbjerg Mose, Fjordmarken
Kerteminde: Sadelmager Mose og Langemose, Urup Dam
Odense: Odense Ådal
Langeland: Piledybet, Fakkemose, Lundemose, Ristinge Mose, Gulstav Mose
Silkeborg: Stenholt Mose
Projektet strækker sig over seks år: 2013-2018.
De samlede udgifter bliver ca. 33 mio. kr.. Heraf kommer 18,8 mio. kr. fra EU’s Life Fond, 5
mio. kr., Villum Fonden og 2 mio. kr. fra 15. Juni Fonden. Resten bidrager kommunerne
med.
I løbet af 2013 holdes ni borgermøder og 18 guidede ture. Se en oversigt og læs mere om
projektet på www.life70.dk

Billedtekst: Der står allerede en del vand på det kommende naturområde – men allerede fra
efteråret 2013 vil der være større områder med åben vand til glæde for områdets mange fugle. I
baggrunden ses Brændegår Sø mellem træerne. Foto Karin Skovhus, Faaborg-Midtfyn Kommune
Kortbilag: Projektområdet er på ca. 25 ha og ligger lige syd for Brændegård Sø i Natura 200
området ” Skove og søer syd for Brahetrolleborg”.

