
Naturstyrelsen - arter og naturtyper i fokus

Højmose 7110*

Rigær 7230 Kildevæld 7120*

Hvas Avneknippemose 
7210*

Våd hede 4010

Trusler

Også fokus på arter
• Mygblomst
• Strandtudse



Naturstyrelsen Fyn - områder i spil

Odense Fjord –Fjordmarken. 

Rigkær (pumpet lavbundsområde 

– tidligere fjord)

Sydfynske Øhav – Sydlangeland.

Fakkemosen, Lundemosen og Gulstavmoserne – hvas avneknippemoser, 

rigkær, springfrø og stor vandsalamander

Svanninge Bakker.

Rigkær, kildevæld og stor 

vandsalamander

Arreskov Sø.

Rigkær, enge og stor 

vandsalamander



Arrondering af naturområder



Infrastruktur til sikring af forvaltning



Målretning af forvaltning



Kildevæld - hydrologi



Levesteder for stor vandsalamander mv.



Helheder - vandplan og naturprojekt - Rislebækken



Arreskov Sø – Faaborg-Midtfyn Kommune og 
NST

Indsatser:

• Forenkling af ejendomsstrukturen

• Forbedring af hydrologi, oprensning og gravning af 8 
vandhuller 

• Rydning af uønsket vedopvækst 

• Etablering af græsningsfaciliteter – helårsgræsning

• Forbedring af besøgsfaciliteter: stiforløb, fugletårn, infotavler

• Samle arealer i større driftsfællesskaber

• Ny natur under udvikling….



Arreskov Sø – Faaborg-Midtfyn Kommune og 
NST

Mål:

• Genskabe 8 ha rigkær ved rydninger

• Fremme udvikling af 10 ha nye rigkær ved pleje samt udtagning af 
agerjord

• Forbedre forholdene for Bilag II og Bilag IV padder

Arreskov 

Sø

Sikre afgræsning af 

og sammenhæng 

mellem

Udtagning af 

agerjord til ny 

natur 

hegn Rydni

ng

vandhull

er

mål 73,5 ha 12,5 ha 6 km 8 ha 4 

resultat 145 ha 34 ha 16 km 17,5 

ha

8 



Arreskov Sø – Faaborg-Midtfyn Kommune og 
NST



Arreskov Sø – Forenkling af
ejendomsstrukturen

• Det oprindelige projektområde var 

120 ha privatejede arealer fordelt 

på  9 lodsejere

• I løbet af processen har lodsejerne 

indbyrdes, i samarbejde med 

kommunen, indgået en frivillig 

jordfordeling således at der nu kun 

er 5 lodsejere.

• Primært 2 lokale dyreholdere til 

afgræsning

– Afgræsning og pleje bliver langt mere 

robust når jorden er samlet på få 

hænder.



Arreskov Sø – Forbedring af hydrologi samt
etablering af levesteder for padder

• Målet har været at sikre 

tilstrækkelig høj 

grundvandsstand og passende 

vandbevægelse i det 

terrænnære grundvand.

– I projektet er der både foretaget 

vandstandshævninger og 

vandstandssænkninger

– Rislebækken er genslynget 

– Der er fjernet en række gamle 

barrierer som leveer langs 

afvandingskanaler, veje m.m.



Arreskov Sø – Forbedring af hydrologi samt
etablering af levesteder for padder

• Der er etableret/oprenset 8 vandhuller for springfrø, spidssnudet 

frø og stor vandsalamander



Arreskov Sø – Rydning af vedopvækst



Arreskov Sø – Rydning af vedopvækst

• Afprøvning af forskellige metoder 

til minimering af genvækst.

• Efterbehandlingen af arealerne er 

helt afgørende for et godt resultat.



Arreskov Sø – Etablering af
græsningsfaciliteter m.m.

• Målet har været at etablere store 

sammenhængende 

græsningsarealer med 

helårsafgræsning.

• Arealet er dog opdelt i en række 

folde der sikrer at plejen kan 

målrettes de enkelte områder.

• Tæt samarbejde mellem 

dyreholdere, staten og 

kommunen om plejen, etablering 

af hegn m.m.



Arreskov Sø – Publikumsfaciliteter og 
formidling

Arreskov Sø er fredet. Fredningen sætter ret stramme 

rammer for anlæg af publikumsfaciliteter

• Etablering af fugletårn på statens areal

• Udvidelse af det eksisterende stisystem

• Etablering af informationsstandere 



Arreskov Sø – Driftsfællesskaber og 
naturpleje som driftsgren

• Der har været fokus på at sikre at 

naturplejen bliver ”rentabel” uden 

at prostituere naturen.

• Sideløbende med LIFE projektet er 

der skabt en producentforening og 

der er erhvervsudviklingsprojekt 

med det formål at sætte fokus på 

naturpleje som driftsgren.



Arreskov Sø – Ny natur under udvikling, 
foreløbige moniteringsresultater



Arreskov Sø – Ny natur under udvikling, 
foreløbige moniteringsresultater

Sammenligning af gennemsnitlige Ellenberg-værdier for lys (L), fugtighed (F), pH (R), 
kvælstofniveau (N) og salinitet (S) i naturtypen rigkær (7230).
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