I mere end 40 år har kerneområdet af Urup Dam
været afgræsset med kreaturer. Det har medvirket til at bevare det lysåbne landskab og er
en forudsætning for den store mangfoldighed af
planter.

Urup Dam ligger ved
Langeskov, omtrent mellem
Kerteminde og Odense.
Parkeringspladsen
har adressen:
Brabækvej 113
5550 Langeskov

Gennem tiden har der været flere rydninger i tilgroede områder af mosen. Det største projekt er
EU-Life projektet, hvor der er genskabt ca. 20 ha
lysåbne rigkær og opsat mere end 5 km hegn.
I dag afgræsses området med den robuste
kødkvægsrace Murray Grey.
Kødet kan købes fra en lokal gårdbutik.
Læs mere her www.urupdamoksen.dk

URUP DAM TRAMPESTIEN
Urup Dam er et ualmindelig velbevaret rigkær
med en flora, som sjældent ses i Danmark.

LIFE70 - BESKYTTELSE AF SÅRBAR NATUR
I Urup Dam 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.

Trampestien er ikke velegnet for færdsel med
klapvogn og kørestol. Robust fodtøj anbefales.

Projektet financieres af EU, VILLUM FONDEN
og Kerteminde Kommune, og gennemføres i
et samarbejde mellem lodsejerne og Kerteminde Kommune.
Se detaljer om projektet på:
www.LIFE70.dk
Mere information om
Urup Dam projektet:

Mere information om
Natura 2000-området:

En 3 km lang, meget afvekslende trampesti
går gennem forskellige naturtyper. Der er gode
picnic-pladser og informationstavler undervejs.

Mosen ejes af private lodsejere og Kerteminde
Kommune. Der er ikke adgang til foldene uden
forudgående aftale med ejerne.

Fotos: Martin Køhl Søholm, Helge Sørensen, Colourbox. Korttegning, forsidecollage og grafisk tilrettelæggelse: hjorth-freelance.dk. Tryk: STEP. Udgiver: Kerteminde Kommune, 2018

Generationers naturpleje

Urup Dam

Et enestående,
fynsk moseområde
Urup Dam er et helt enestående moseområde
med en særdeles artsrig vegetation.
Mosen er særligt kendt for sine orkidérige rigkær.
I mosen findes 6 forskellige orkidéarter. Rigkær
er en særlig mosetype, som er kendetegnet
ved, at der tilføres kalkholdigt og næringsfattigt
grundvand. Udover rigkærene forekommer den
sjældne naturtype avneknippemose enkelte
steder.
BESKYTTET NATUR
I 1973 blev den centrale del af mosen fredet
pga. områdets botaniske værdier. Desuden
udgør Urup Dam en væsentlig del af Natura
2000-område nr. 113. 113: ”Urup Dam, Brabæk
Mose, Birkende Mose og Illemose”.
I moseområdet findes ca. 400 forskellige plantearter, hvoraf flere af dem er sjældne i Danmark,
bl.a. orkidéerne mygblomst, sump-hullæbe,
samt eng-ensian, vibefedt og gul star.

- en fynsk
botanisk perle
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Der er altid noget nyt at se, når man
besøger Urup Dam. De mange
plantearter blomstrer på forskellige
tidspunkter fra marts til oktober.
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Fra maj til juli blomstrer de flotte orkidéer. Det er også i denne periode, at
der er gode chancer for at høre nattergalens varierede sang i krattet og se
rørhøgen svæve henover mosen.

Gårdbutik
”UrupdamOksen”
Langeskovvej 102

URUP

Er man heldig, kan man i foråret se
traner besøge mosen, og det er ikke
ualmindeligt at havørnen svæver forbi.
I vinterhalvåret er der en særlig stemning
i mosen. Kreaturerne græsser i mosen
hele året, og der ses tit rådyr
og harer i foldene.
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