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Pressemeddelelse 

Faaborg, 13. juni 2014 

 

Sidste chance: Guidet vandretur i nyt  
naturområde ved Brændegård Sø 
 
Biolog Karin Skovhus viser rundt i nyt rigkær på Sydfyn den 19. juni. Derefter 
overtages området af græssende køer. 
 
25 hektar landbrugsjord syd for Brændegård Sø er under omdannelse til rigkær. 
Naturprojektet har stået på siden efteråret, nu er det færdigt, og torsdag den 19. juni er 
sidste chance for at se området indefra. Derefter overtages det af indhegnet, græssende 
kvæg, og vi andre må nyde synet fra en lille p-plads ved Brændegårdsvej 15. 
 
Det nye naturområde er etableret i samarbejde mellem Brahetrolleborg Skov og 
Landbrug, som ejer jorden, og Faaborg-Midtfyn Kommune. For at skabe det nye rigkær er 
interne dræn afbrudt og vandspejlet hævet i Silke Å, der løber igennem området. 
 
Rigkær er en af Danmarks mest artsrige naturtyper, 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. 
 
Projektet ligger i Natura 2000 området ”Skove og søer syd for Brahetrolleborg”. 
Projektudgifterne på ca. 2,5 mio. kr. finansieres af EU’s LIFE program, Villum Fonden og 
Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
Markvandring. 
Torsdag 19. juni kl. 19.00-20.30. 
Mødested: Brændegård, Brændegårdsvej 15, 5600 Faaborg. 
Biolog Karin Skovhus fortæller om projektet og viser rundt. 
 
 
FAKTA OM LIFE 70 
Life70 er et EU-naturbeskyttelsesprojekt, som omfatter 18 lokaliteter i 11 Natura 2000-
områder i seks kommuner på Fyn og i Jylland. Formålet er at (gen)skabe bl.a. højmoser, 
rigkær og andre sårbare mosetyper og våde heder. 
 
Læs mere: www.life70.dk 
 
Billedtekst: Markvandring. Biolog Karin Skovhus fra Faaborg-Midtfyn Kommune inviterer 
alle med på travetur i nyt naturområde mellem Svendborg og Faaborg torsdag den 19. 
juni.  

 

Flere informationer: 
Biolog Karin Skovhus, Faaborg-Midtfyn Kommune, 72 53 20 16 


