Rigkær, som findes i moserne, er en af de
mest artsrige naturtyper, som findes i den
danske natur. Artsrigdommen afhænger af,
at der sker naturpleje, så rigkæret holdes
lysåbent. Den bedste naturpleje fås ved at
lade et passende antal kreaturer afgræsse
mosen hele året.

LIFE70 - BESKYTTELSE AF SÅRBAR NATUR
I Sadelmagermose og Langemose er fra 2012
til 2018 gennemført et naturprojekt, som er en
del af et samlet, større naturplejeprojekt kaldet LIFE70, der omfatter 18 lokaliteter i Natura
2000-områder, og som indeholder naturtyperne
rigkær, højmoser og andre sårbare mosetyper
samt våde heder.
Projektet finansieres af EU, VILLUM FONDEN
og Kerteminde Kommune og gennemføres i
et samarbejde med Hverringe Gods og
Kerteminde Kommune.
Se detaljer om projektet på:
www.LIFE70.dk
Mere information om
LIFE70 projektet:

Mere information om
Natura 2000-området:

Sadelmagermose og
Langemose

Sadelmagermose og
Langemose ligger
øst for landsbyen Måle
på Hindsholm.

Langs kysten ved Måle Strand ligger et langstrakt,
meget varieret naturområde med en mosaik af naturtyperne rigkær, avneknippemose, strandeng og
strandoverdrev. Sadelmagermose og Langemose
ligger i Natura 2000-områdenr. 109 ”Romsø samt
havet mellem Romsø og Hindsholm”.
Adgangsforhold
Det er muligt at besøge området ved at køre ad
vejen Stengård Stænge fra landsbyen Måle. Herfra
kan området opleves fra en sti langs stranden,
hvor der også er gode parkeringsmuligheder.
Der er ikke offentlig adgang i foldene uden
forudgående aftale med Hverringe Gods.
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Naturpleje er en forudsætning

på Hindsholm
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Fredet område
Strandeng
Rigkær

Avneknippemose
Vandhul

Surt overdrev
Skov/krat
Vej
Spor
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Strandtudse
De senere år er strandtudsen
gået stærkt tilbage i Danmark.
Strandtudsen stiller store krav til
ynglevandhullet, som skal være lavvandet og lysåbent. Strandtudsen
er registreret i moserne men har
ikke haft yngle succes de senere år.
I EU Life-projektet er der gravet fem
mindre vandhuller, som skal forbedre ynglemulighederne.
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Infotavle

Lange-

Maj-gøgeurt
mose
Maj-gøgeurt har tidligere
været meget udbredt, men er
gået stærkt tilbage. Maj-gøgeurt
findes typisk i moser, som er rige
på kalk. Ligesom alle andre vilde
orkidéer er maj-gøgeurten fredet.

Stavre
Strand
Djævelsbid

Maj-gøgeurt

I moserne er der flere gange fjernet tagrør ved afbrænding.

Strandtudse

