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I henhold til Bekendtgørelse nr. 1349 af 11. december 2006 om offentlighedens
inddragelse ved større naturforvaltningsprojekter vil Faaborg-Midtfyn Kommune
hermed informere om planerne om et større naturgenopretnings- og plejeprojekt i
højmosen Storelung ved Broby i Faaborg--Midtfyn Kommune. Projektets titel er
”Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark”

23-09-2014
Sagsid. 01.05.12-P20-2-12
Kontakt

Inden beslutning om gennemførsel af projektet træffes, annonceres planerne i
lokale ugeaviser. Annoncen indrykkes den 7. oktober 2014. Fristen for at komme
med indsigelser og kommentarer til planerne er 8 uger fra annonceringen.

Heidi Vinther
Dir. tlf. 72 53 20 27
mail:
hvint@faaborgmidtfyn.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder offentligt møde om projektet
Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 16.30
Vi mødes ved indgangen til mosen nær Ståbyvej 3, Nr. Broby
Generelt om projektet
Projektet involverer 45 private og offentlige lodsejere der skal opnås aftaler med.
Projektarealet er samlet set på ca. 55 ha, hvor af halvdelen ligger uden for
habitatområdet i Storelung og kan karakteriseres som en blanding af
landbrugsjord, brak, skov, beskyttet natur og haver.
Ved projekt gennemførslen vil der alene ske tiltag på de arealer, der opnås aftaler
for. Tilstødende landbrugsarealer eller andet påvirkes således ikke af projektet. Ca.
halvdelen af projektområdet er omfattet af en fredning fra 1969. Formålet med
fredningen er, at bevare højmosen og sikre adgangen til mosen. Projektet
understøtter således formålet med fredingen.
Projektets formål er, at sikre at højmosen har en god tilstand. Dette gøres ved at
sikre naturlige vandstandsforhold i mosen og ved at begrænse genopvækst af
vedplanter på den åbne moseflade og derigennem skabe mulighed for udvidelse af
den åbne moseflade. Projektet understøtter således de langsigtede mål fastlagt i
statens Natura 2000-planlægning.
Aktuelle tilstand i Storelung
Storelung er kendetegnet ved forekomst af naturtypen højmose. Højmosens
tilstand er dårlig fordi vandstanden om sommeren er for lav og fordi mosen er
under tilgroning og påvirkes af næringsstoffer fra omgivelserne. Dette resulterer i at
højmosens tilstand løbende forringes og arealer af den åbne modeflade bliver
mindre, da især kanterne er groet til med birk og pil.
Storelung er af stor betydning både på regionalt-, nationalt- og EU-niveau, da aktiv
højmose har haft en meget stor tilbagegang i Danmark og er ifølge EUkommissionen en af de mest truede naturtyper i EU. Der findes flere sjældne arter i
Storelung, der understreder mosens betydning. Der findes fx hvid næbfrø, liden
soldug, rundbladet soldug, rosmarinlyng, klokkelyng, grå star, tue-kæruld, femradet
ulvefod, tuekogleaks og tranebær. Der er også stadigvæk en vis forekomst af
Spagnum mosser. Storelung er desuden en vigtig insektlokalitet på Fyn, her findes
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bl.a. flere sjældne sommerfuglearter som fx sortgrå sækspinder,
engperlemorsommerfugl og moseperlemorsommerfugl.
Tiltag og resultater
De aktuelle tiltag, der ønskes gennemført i forbindelse med projektet er:
- Fastholdelse af vintervandstanden i ringkanalen
- Ekstensivering af arealer rundt om mosen
- Rydning af vedopvækst på mosefladen
- Lave rydningsforsøg
- Gennemføre afværgeforanstaltninger for bygninger og arealer uden for
mosen
- Opsætte 2 infoskilte og lave 1 folder
- Etablerer en sti gennem mosen
Ved gennemførsel af projektet forventes følgende resultater:
- Skabe forudsætninger for godtilstand for 12 ha højmose
- Forhindre genopvækst af vedplanter på 12 ha højmose
- Skabe forudsætninger for at drukne ca. 8 ha sumpskov opstået ved
tilvoksning af højmosen. Hermed udvides højmosens areal med ca. 8 ha
- Etablere en bufferzone om mosen ved ekstensivering af omdriftsarealer
- Opretholde offentlighedes adgang til området og formidle mosen og
projektet ved infomateriale
Samlet set forbedres højmosens tilstand både på kort og lang sigt, da de trusler,
der truer området imødegås, i form af højere vandstand, mindre næringspåvirkning
og udvidelse af naturtypen. På baggrund af dette forventes det at bevaringsstatus
for højmosen med tiden vil ændres fra ugunstig til gunstig.
Faaborg-Midtfyn Kommune har planlagt at gennemføre projektet i marken i 2016
under forudsætning af, at der opnås aftale med alle lodsejere.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås på www.life70.dk eller ved
henvendelse til Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab, Mellemgade 15,
5600 Faaborg (tlf.7253 2027).
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Oversigt over projektområdet, berørte lodsejere og vintervandstand i mosen
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