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Robuste kreaturer af racen Galloway 
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Hvas avneknippe

Strandtudse med den karakteristiske gule rygstribe

Sadelmagermose og Langemose
Bag dig ligger der et langstrakt, meget varieret 
naturområde. Området er en mosaik af naturty-
perne rigkær, avneknippemose, strandeng og 

strandoverdrev. Området er en del af Natura 
2000-område nr. 109 ”Romsø samt havet 

mellem Romsø og Hindsholm” og ejes 
af Hverringe Gods.

Rigkær er et moseområde, 
som fra naturens side 

tilføres særligt kalk-
holdigt og næ-

ringsfattigt 
grund-

vand. Her trives en lang række sjældne  
og truede plantearter, bl.a. vilde orkidéer. 

En forudsætning for de mange arter, som er  
tilknyttet rigkæret, er at det holdes lysåbent ved 
afgræsning, høslæt eller afbrænding. Hvis der  
ikke sker en naturpleje, vil rigkæret hurtigt gro  
til i bl.a. tagrør og pil.

For at øge og sammenkæde arealet med lysåbne 
rigkær har Kerteminde Kommune i samarbejde 
med Hverringe Gods gennemført et stort EU Life  
naturprojekt. Projektet har samtidig medvirket til at 
sikre plejen af den eksisterende natur. I projektet er 
der bl.a. ryddet tagrør, buske og træer samt opsat 
hegn, læskure og drikkevand, så moserne kan 
afgræsses hele året. 

Tidligere har området været afgræsset med 
får, men for at få en bedre afgræsning af 

mosen, er det nu den robuste kød-
kvægsrace Galloway, som afgræs-

ser området.

 

Strandtudse 
De senere år er strandtudsen gået stærkt tilbage i 
Danmark. Strandtudsen stiller store krav til yngle-
vandhullet, 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 vand-
huller, som skal forbedre ynglemulighederne. 

Adgangsforhold 
Du kan opleve moserne fra vejen, der går langs 
stranden. Der er ingen offentlig adgang til de ind-
hegnede områder uden forudgående tilladelse fra 
Hverringe Gods.

LIFE70  
- BESKYTTELSE AF SÅRBAR NATUR
I Sadelmagermose og Langemose er der  
fra 2012 til 2018 gennemført et natur- 
projekt, 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 i  moserne her financieres af EU,  
VILLUM FONDEN og Kerteminde Kommune 
og gennemføres i et samarbejde mellem 
Hverringe Gods og Kerteminde Kommune.  

Se detaljer om projektet på: 
www.LIFE70.dk

Natura 2000 er et økologisk 
netværk af beskyttede natu-
rområder gennem hele EU. 
Netværket består af områder 
der er udpeget som habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder.

LIFE70 støttes af EU-LIFE, der 
er EUs støtteordning til miljø- og 
natur-området. LIFE-Natur støt-
ter projekter, der bl.a. bidrager 
til oprettelsen af de europæiske 
netværk Natura 2000.

Mere information om  
LIFE70 projektet:

Mere information om  
Natura 2000-området:


