ab
Br
BRABÆK
MOSE

URUP
DAM

ab

æ

URUP

Br

URUP DAM TRAMPESTIEN
I forbindelse med projektet er der
etableret en ny trampesti på ca. 3 km
Nr. 113
rundt om mosen. Langs
med stien
kan bl.a. ses veludviklede rigkær,
BRABÆK
vådområde,
udlagte bufferzoner,
MOSE
marker og enge samt gammelt krat. URUP
DAM
I sommermånederne er der gode chancer for at se blomstrende orkideer, høre
nattergalens smukke sang, samt at se
rørhøgen, som yngler i mosen.
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Natura 2000 er et økologisk
netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.
Netværket består af områder
der er udpeget som habitat- og
fuglebeskyttelsesområder.
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Mere information om
Urup Dam projektet:
H
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Kreaturerne som græsser i mosen er af kødkvægsracen Murray Grey.
Kødet fra dyrene sælges i gårdbutikken, Langeskovvej 102.
Se også her: www.urupdamoksen.dk
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Infotavle
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- 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.

Se detaljer om projektet på:
www.LIFE70.dk

LIFE70 projektområde
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Brobjerg
Voldsted

Trampestien er ikke velegnet til færdsel med
klapvogn eller kørestol.

skovv

Gårdbutik
”UrupdamOksen”
Langeskovvej 102

Der er opsat bordbænkesæt flere steder på ruten.
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Nr. 95

Nr. 95

Projektet financieres af EU, VILLUM
FONDEN og Kerteminde Kommune og
gennemføres i et samarbejde mellem
lodsejerne og Kerteminde Kommune.
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Gårdbutik
”UrupdamOksen”
Langeskovvej 102
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For at øge og sammenkæde arealet med lysåbne
rigkær har Kerteminde Kommune i samarbejde
med lodsejere i området gennemført et stort
EU-Life naturprojekt. Projektet har samtidig medvirket til at sikre plejen af den
ej
eksisterende natur.
kv
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Mygblomst
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KREATURER PASSER MOSE OG RIGKÆR
I kerneområdet af Urup Dam har der været
naturpleje med kreaturer i mere end 40 år.
Flere steder går kreaturerne ude hele året,
hvilket giver den bedste naturpleje og holder
mosen lysåben. Det har skabt grobund for de
mange forskellige planterarter.
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I moseområdet findes ca. 400 forskellige
plantearter, hvoraf flere af dem er sjældne i
Danmark, bl.a. mygblomst, sump-hullæbe,
eng-ensian, vibefedt og gul star. Urup Dam er
en del af et større mosekompleks, som samlet
udgør Natura 2000 område nr. 113 ”Urup Dam,
Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose”.
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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. I 1973 blev den
centrale del af mosen fredet pga. områdets
botaniske værdier.
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Urup Dam og Brabæk Mose

kv

Pæle
markerer
vandreruten.

Mere information om
Natura 2000-området:

LIFE70 støttes af EU-LIFE, der
er EUs støtteordning til miljø- og
natur-området. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af de europæiske
netværk Natura 2000.
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drikkevandsforsyninger, så kreaturerne altid har adgang til
læ og rent drikkevand.
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Fra 2012-2018 har Kerteminde Kommune i
samarbejde med lodsejerne gennemført et
stort naturprojekt, hvor der er ryddet store
arealer med tilgroet mose og opsat indhegninger, så områderne efterfølgende kan
afgræsses med kreaturer.
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Det er meget krævende at passe kreaturer i moserne, da den bedste naturpleje
opnås med helårsgræsning. Derfor har
EU-Life projektet haft fokus på at optimere
græsningsfaciliteter som f.eks. læskure og

Brobjerg
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LIFE70 projektområde
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- 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.
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VIDSTE DU AT...
Der er i projektet ryddet krat og træer på ca.
20 ha, opsat mere end 5 km hegn. Der er bygget
4 læskure, indkøbt 13 kreaturer til vintergræsning
og udlagt 3 ha agerjord som beskyttende
bufferzone rundt om Urup Dam.
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Mere information om
Urup Dam projektet:
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Se detaljer om projektet på:
www.LIFE70.dk

Signaturforklaring

Picnicbord

Læskure og vand til kreaturerne letter pasning og tilsyn.

Projektet financieres af EU, VILLUM
FONDEN og Kerteminde Kommune og
gennemføres i et samarbejde mellem
lodsejerne og Kerteminde Kommune.
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URUP DAM TRAMPESTIEN
I forbindelse med projektet er området gjort tilgængeligt via
et nyt stisystem på ca. 3 km
Området afgræsses af robuste kreaturer af racen Murray
Grey. Læs mere her www.urupdamoksen.dk

URUP

skovv

Hvis der ikke sker en naturpleje, gror rigkæret hurtigt til med bl.a. tagrør, pil og
rødel, derved overskygges de små urter,
og de forsvinder. Dette er bl.a. sket i dele
af Urup Dam og Brabæk Mose.
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Lysåbne rigkær, som der findes i Urup Dam
og Brabæk Mose, er en af de mest artsrige naturtyper, vi har i den danske natur.
En forudsætning for de mange arter er at
rigkæret holdes lysåbent.
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Urup Dam og Brabæk Mose

kv

Der ryddes birk i mosen

Pæle
markerer
vandreruten.

Mere information om
Natura 2000-området:

Natura 2000 er et økologisk
netværk af beskyttede naturområder 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 støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af de europæiske
netværk Natura 2000.
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Den lave borgbanke ved Urup kendes under flere navne:
Borresholm, Borrisholm, Barholm og Brobjerg. Stednavnene peger på, at det var her, de voldsomme kampe
udspillede sig.
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I 1999 lavede det daværende Kerteminde Egnens
Museum (nu Østfyns Museer) en arkæologisk undersøgelej
kv
se i det fredede voldsted. Formålet var at se, hvor meget
af voldstedet der var bevaret, om det kunne dateres, og
om det kunne afgøres, hvordan det havde været opbygget. Undersøgelsen viste, at der kun er bevaret ganske
lidt af selve den centrale borgbanke, Nr.
lidt113
af en forvold og
noget af voldgravene. Årsagen var, at man i 1800-årene
BRABÆK
brød voldstedet næsten
helt ned. Mange af murstenene
MOSE
blev genbrugt i omegnens huse, og der blev også gravet
URUP
DAM
adskillige vognlæs jord af.
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Der er i tidens løb gjort få, men interessante fund på
voldstedet. To glaserede kander fra perioden 1250-1350
vidner om, at det var personer af høj rang, der opholdt
sig på borganlægget. En skål fra en vægt, en stjernspore
og en lås samt køkkenaffald i form af knogler fortæller om
forskellige sider af tilværelsen på stedet. I 2015 blev der
fundet en lille pilgrimsflaske af bly på marken syd for voldstedet. Pilgrimsflasken er fra 1300-1400 årene og måske
tabt af en person der havde ærinde på voldstedet.
Nr. 95
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I 1357 gik en styrke ledet af jyske herremænd og holstenske grever til angreb på den nordøstlige del af Fyn, som
kongen havde haft magten over i næsten ti år. Skriftlige
kilder fortæller, at der stod et voldsomt slag ved Brobjerg,
og at det var holstenerne, der tabte.
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Sa

I begyndelsen af 1300-tallet var Danmark plaget af uro
og kampe om tronen. Landet var splittet, og Fyn var som
mange andre egne pantsat til de holstenske grever. Efter
sin tronbestigelse i 1340 fik Valdemar Atterdag efterhånden samlet riget, men det skete ikke uden sværdslag. En
af de vigtigste kampe fandt sandsynligvis sted i området
lige omkring Urup Dam og borgbanken.
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Her i udkanten af Urup Dam ligger et voldsted, som i dag
kun ses som en meget svag forhøjning i marken. I middelalderen lå her en borgbanke omgivet af en voldgrav.
Foran voldgraven var der mod syd en mindre, aflang
borgbanke - en forborg - som var beskyttet af endnu en
voldgrav.
På borgbanken stod et tilflugtstårn og senere en eller flere
bygninger af mursten. Man boede ikke permanent på
voldstedet. Det var en tilflugtsborg, hvor man kunne søge
beskyttelse i urolige tider. Man ved ikke, hvem der opførte
borgen, men meget tyder på, at det kan have været et
kongeligt anlæg. I 1509 mageskiftede kong Hans borganlægget, og ejeren af Urupgård overtog stedet.
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En rekonstruktionstegning
af hvordan voldstedet
KAN have set ud.
Den bygger på spor
efter voldstedet på
luftfotos og på de
beskedne arkæologiske undersøgelser,
der har været foretaget på voldstedet.
Desuden trækker
rekonstruktionen på
viden om hvordan
andre og bedre
undersøgte voldsteder har set ud
og været konstrueret.

Illustration:
Leif Plith Lauritsen.

PILGRIMSFLASKEN - en souvenir
fra middelalderen
Den lille sammenklemte blyampul,
fundet ved Urup, har engang indeholdt helligt olie eller vand. På
begge sider er der et fint støbt
mønster. På den ene side et net
af sekskanter med ophøjede dråber
inden i. På den anden side et ”hjul”
med 8 eger og 8 stjernetakker.
Af de to oprindelige ophængsører er
det ene knækket af. En pilgrim har
på den måde kunnet fragte lidt helligt
vand med hjem fra et særligt sted.
Flasken var en amulet, og indholdet
kunne beskytte og hjælpe i en svær
stund. Størrelse: 6,5 x 4,2 cm.

Natura 2000 er et økologisk
netværk af beskyttede naturområder 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 støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af de europæiske
netværk Natura 2000.
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DAM

To mere almindelige orkidéer
er maj-gøgeurt og kødfarvet
gøgeurt, der i maj/juni blomstrer j
ve
med tusinder af eksemplarer i k
mange forskellige farver.

Gårdbutik
”UrupdamOksen”
Langeskovvej 102
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Mange vilde orkidéer trives godt i kalkholdig jord. Dette skyldes, at orkidéer

BRABÆK
MOSE
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I Urup Dam er alle de rigtige forhold
til stede. Grundvandet, som siver ind
i mosen, er meget næringsfattigt og
kalkholdigt, og mosen har ikke været
opdyrket. De mange kreaturer, som
afgræsser mosen, sikrer de lysåbne
forhold.
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De fleste orkideer stiller store krav til
deres levested, som ikke må være
drænet, gødsket eller sprøjtet, samtidig med at de er afhængige af, at
naturen er lysåben.

Urup Dam rummer da også hele
6 arter af orkideer, hvoraf især
mygblomst og sump-hullæbe er
meget sjældne på Fyn.
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bedre tåler kalk end mange andre arter
og derfor får mindre konkurrence.
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Når der findes vilde orkidéer, er det et
tegn på, at naturen trives.
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De vilde orkidéer
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VIDSTE DU AT...
...bestanden af mygblomst er blevet overvåget
og optalt siden 1983, og bestanden varierer
meget fra år til år. I 2003 var der ca. 1.300
planter, hvilket er rekorden.
H

ALLE VILDE ORKIDÉER ER FREDET
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Det betyder, at de ikke må plukkes, graves op
eller samles ind.
Der er ikke adgang i foldene uden forudgående

Sump-hullæbe

Ægbladet fliglæbe

Skovhullæbe

aftale med dyreholder eller Kerteminde Kommune.

Natura 2000 er et økologisk
netværk af beskyttede naturområder 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 støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af de europæiske
netværk Natura 2000.
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Natura 2000 er et økologisk
netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.
Netværket består af områder
der er udpeget som habitat- og
fuglebeskyttelsesområder.
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Vådområdet er privatejet
og der er ikke adgang til
området uden forudgående
aftale med ejeren.
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Vådområdet afgræsses af
kreaturer af racen
Aberdeen-Angus.

Brobjerg
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Vådområdet har tidligere været dyrket traditionelt og
fremstår i dag som et mere eller mindre vanddækket
Nr. 113
areal og fugtige enge. Som en sidegevinst er vådområdet
blevet et rigtigt godt
BRABÆK
MOSE for en lang ræklevested
ke fugle; der er især gode
chancer for at se grågås,
rødben, strandskade, vibe,
gravand, men der har også
været besøg af mere sjældne arter som tinksmed og
brushøne.

Vådområdet ved vintertide, hvor drænvand danner lavvandede søer.
I baggrunden ses moseområdet Urup Dam. Du står ved den røde prik.
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Området fjerner hvert år ca. 1.400 kg kvælstof og
skal fremover henligge udyrket.

I alt er der nu udlagt 18 ha agerjord som en
beskyttende bufferzone rundt om kerneområdet
i Urup Dam.
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I 2014 etablerede Kerteminde Kommune et kvælstof-vådområde på ca. 15 ha ved Urup Dam i samarbejde med lodsejerne. Vådområdet blev skabt ved at
afbryde dræn, så vandet kunne løbe ud på området.

Vådområdet grænser op til Urup Dam og ligger
imellem bufferzonerne, som er skabt i EU-Life naturprojektet. Vådområdet har derfor en positiv effekt på
Natura 2000-området, idet vådområdet vil virke som
en dyrkningsfri bufferzone og derved fjerne en del af
påvirkningen fra den omkringliggende landbrugsdrift.
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Odense Fjord er et sårbart kystområde, hvilket betyder, at der skal gøres en særlig indsats for at begrænse næringsstoftilførelsen.
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I Urup Dam findes flere vandløb. Det største hedder
Geels Å og munder ud i Odense Fjord.
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Vådområdet
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LIFE70 støttes af EU-LIFE, der
er EUs støtteordning til miljø- og
natur-området. LIFE-Natur støtter projekter, der bl.a. bidrager
til oprettelsen af de europæiske
netværk Natura 2000.

