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Den foreliggende rapport udgør en 
del af den samlede afrapportering af 
undersøgelsen af de fynske Natura 
2000 områder. Formålet med under-
søgelsen, de benyttede metoder og 
defi nitioner mm. samt undersøgel-
sens konklusioner er beskrevet i en 
særskilt rapport ”Natura 2000 Ba-
sisanalyse i Fyns Amt – sammenfat-
ning og konklusion”.

1. Beskrivelse af området

Habitatområdet har et areal på ca. 
27,5 ha, som hovedsagelig består af 
mose. Hele habitatområdet er omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens §3 og 
er overvejende i privat eje. I bilag 1 
ses en detaljeret arealopgørelse.

Storelung er en aktiv / nedbrudt høj-
mose, som ligger omgivet af land-
brugsland. Den er præget af tidligere 
tørvegravninger, og der ses rester af 
de gamle tørvegrave og dræningska-
naler. Mosen har en stor åben mose-
fl ade, der er svagt hvælvet, og vand-
standsmålinger viser, at der sker en 
afstrømning af vand fra mosen ud 
mod den omgivende ringkanal. Tør-
velaget (Sphagnum) har stedvis en 
tykkelse på op til 3,5 m. Vegetationen 
er i store dele af lokaliteten identisk 
med en typisk aktiv højmosevege-
tation med dominans af Sphagnum 
spp. Andre dele af mosen domineres 
af Blåtop eller er vokset til med Dun-
birk eller pil sp. Samtidig er mosen 
under indvandring af planter fra an-
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dre mosetyper. Storelung rummer 
fl ere regionalt sjældne plantearter 
tilknyttet næringsfattige moser og er 
desuden en af de vigtigste insektlo-
kaliteter i Fyns Amt med forekomst af 
fl ere rødlistede sommerfuglearter.
 
Fyns Amt har foretaget naturpleje i 
Storelung og har fulgt udviklingen i 
mosens vegetation siden 1982.
 
 
2. Udpegningsgrundlag

Habitatområdet er udpeget for at be-
vare en række af de naturtyper samt 
plante- og dyrearter, som forekom-
mer på Habitatdirektivets bilag 1 og 
2 og kaldes tilsammen for udpeg-

ningsgrundlaget.
 
Tabel 2.1 viser de naturtyper og arter, 
der aktuelt udgør udpegningsgrund-
laget for habitatområde nr. 103. 

Inden for habitatområdet er endvide-
re fundet habitat naturtypen rigkær 
(7230), som i det følgende behandles 
lige som de naturtyper, der aktuelt 
udgør udpegningsgrundlaget.

Udbredelsen af naturtyperne fremgår 
af bilag 2.a. I bilag 2.d er der vist fund 
af de karakteristiske arter i de enkelte 
naturtyper.

3. Datagrundlag

Datagrundlaget for de terrestriske ha-
bitatnaturtyper består af en kortlæg-
ning, der er foretaget i 2004 og 2005. 
Storelung har siden 1982 indgået i 
Fyns Amts overvågning og er i 2004 
blevet udlagt som en intensiv station 
i det nationale overvågningsprogram 
NOVANA. Desuden er der gennem 
årene indsamlet en del data om mo-
sen i forbindelse med naturpleje. 

Nr. Naturtype Areal (ha) Antal
7110/7120 Aktive/nedbrudte højmoser med

mulighed for naturlig gendannelse
12 1

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser (1) (1)

Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpeg-
ningen af habitatområde nr. 103. 
(1) Skov naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisana-
lyse. 
* prioriteret naturtype.

Storelung på Midtfyn er den største af amtets kun 2 resterende højmoser. Storelung er fredet, men 
selv en stor plejeindsats kan ikke forhindre, at området bærer præg af indvandring af især Dun-Birk 
og Blåtop. Indvandringen af disse atypiske højmosearter skyldes vandstandssænkning kombineret 
med væsentlig tilførsel af luftbåren kvælstof.
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Fyns Amt har af tidsmæssige/res-
sourcemæssige årsager, samt på 
baggrund af meget få og utilstræk-
kelige oplysninger, valgt at nedprio-
ritere redegørelsen for vandløbene 
– dvs. naturtyperne 3260 og 6430 – i 
det aktuelle habitatområde, hvor dis-
se naturtyper enten udgør en mindre 
væsentlig del af udpegningsgrund-
laget eller måske kun kan erkendes 
ved hjælp af en detaljeret kortlæg-
ning. Nedprioriteringen er endvidere 
sket med henvisning til den skitse-
rede prioritering i Vejledning til am-
terne om udarbejdelse af Natura 
2000-basisanalyse (juli 2005). De to 
naturtyper – 3260 og 6430 – angives 
derfor som potentielt forekommende 
i området.

Der er ikke fundet søer, der tilhører 
habitatnaturtyperne.

4.  Foreløbig trusselsvur-
dering

Terrestriske naturtyper
I forbindelse med kortlægningen af 
de terrestriske habitatnaturtyper er 
der registreret forekomsten af positi-
ve og negative strukturer i de enkelte 
naturarealer. De positive strukturer 
vil være til stede i veludviklede fore-
komster af naturtyper, som typisk 

indeholder karakteristiske og sjæld-
nere plantearter. Tilsvarende vidner 
indhold af negative strukturer om, at 
naturtypen påvirkes af 1-fl ere trusler, 
og at der er behov for naturpleje el-
ler -genopretning. Et rigkær kan så-
ledes både have positive strukturer 
som trykvand i terrænniveau, en rig 
mosfl ora eller en rig blomsterfl ora, 
og samtidig have negative strukturer 
som tilgroning med høje urter eller 
vedplanter, påvirkning fra tilførte næ-
ringsstoffer eller udtørring.

Figur 4.1 giver en oversigt over de 
enkelte naturtypers fordeling i for-
hold til deres indhold af positive og 
negative strukturer. Mørkegrøn farve 
viser veludviklede naturtyper, som til-
syneladende ikke er udsat for nævne-
værdige trusler, mens mørkerød farve 
viser dårligt udviklede naturtyper, der 
antagelig påvirkes kraftigt af en eller 
fl ere trusler. Ud fra et naturforvalt-
ningsmæssigt synspunkt bør der ske 
en prioritering af forekomster med 
udbredt positive strukturer, fordi dis-
se forekomster vil være vigtige spred-
ningskilder til andre naturområder.

Det ses, at den aktive højmose både 
har en udbredt forekomst af positive 
og negative strukturer, hvilket indice-
rer, at den er påvirket af 1-fl ere trus-
ler. Det samme gælder det mindre 
rigkær, som ikke indeholder nogle 
positive strukturer. 
 
I de følgende afsnit 4.1 – 4.7 er der 
foretaget en foreløbig vurdering af de 
største trusler, der påvirker arterne 
og naturtyperne i Natura 2000 om-
rådet. De konstaterede trusler kan 
bidrage til at forklare naturtypernes 
indhold af negative strukturelemen-
ter i fi gur 4.1.

Strukturer Strukturer

Positive I S U Positive I S U

U 100 U

S S

I I 100

0,1 ha

NegativeNegative

Aktiv højmose
(7110) 11,9 ha

Rigkær
(7230)

Figur 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de 
enkelte naturtyper er registreret. For både negative og positive strukturer er angi-
vet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
Tallene angiver % af det samlede areal af naturtypen. Strukturerne er beskrevet 
i Fredshavn (2004). Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, og mørkerød 
farve viser dårligt udviklede typer.

Storelung rummer stadig store områder med en typisk højmosevegetation.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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4.1. Eutrofi ering
Terrestriske naturtyper
Eutrofi ering i form af tilførsel af gød-
ning og pesticider har en negativ 
effekt på de terrestriske naturtyper. 
Højtvoksende og konkurrencedyg-
tige plantearter bliver begunstiget 
af gødningen og udkonkurrerer 
lavtvoksende arter, der er tilpasset 
græsning og høslet, og pesticider 
slår visse plante- og dyrearter ihjel. 
Mange karakteristiske arter vil der-
for forsvinde. Gødning og pesticider 
kan tilføres direkte til naturtyperne, 
men også indirekte ved vinddrift fra 
tilstødende markarealer. Endelig til-
føres luftbåret kvælstof til alle natur-
områder som følge af afdampning af 
ammoniak fra landbrug, industri og 
transport. 

I bilag 4.1 er vist forskellige målere-
sultater for eutrofi eringen.

Både højmose og rigkær er i stort 
omfang direkte påvirket af den omgi-
vende landbrugsdrift (bilag 4.1.a).

I bilag 4.1.b er vist de beregnede El-
lenberg indeks for næringsstoffer. 
Da et indeks på 5 indikerer et middel 
indhold af næringsstoffer i jordbun-

den (Ellenberg m.fl . 1992), er rigkæ-
ret antagelig påvirket af eutrofi ering. 
Derimod har højmosen et indeks på 
ca. 1,5, hvilket viser, at vegetationen 
er præget af arter tilknyttet meget 
næringsfattig bund.

Bilag 4.1.c viser de beregnede Ellen-
berg indeks for reaktionstal.

Vurderet ud fra det beregnede ned-
fald af kvælstof fra atmosfæren (bilag 
4.1.d), er højeste tålegrænse over-
skredet for 100 % af arealet med na-
turtype 7110. Laveste tålegrænse er 
overskredet for 100 % af arealet med 
naturtype 7230.

4.2. Tilgroning
Terrestriske naturtyper
Hovedparten af de undersøgte ha-
bitatnaturtyper er afhængig af en 
ekstensiv græsning eller høslet. Hvis 
udnyttelsen ophører eller græsnings-
trykket nedsættes sker der en tilgro-
ning af naturtyperne. Højtvoksende 
urter og græsagtige planter samt bu-
ske og træer får øget dominans og 
”kvæler” mere lavtvoksende plante-
arter, der er tilpasset græsning og 
høslet. Resultatet bliver, at mange 
karakteristiske plante- og dyrearter 
forsvinder.

Tilgroning vurderes ud fra vegeta-

tionens højde og dækningsgraden af 
vedplanter (bilag 4.2.a - 4.2.c) samt 
ud fra de beregnede Ellenberg indeks 
for lys (bilag 4.2.d). Det fremgår, at 
højmosen er under kraftig tilgroning, 
idet 50-100% er dækket af træer og 
buske – især Dun-Birk. Det skyldes 
dog ikke ophør af græsning, idet en 
højmose i uforstyrret tilstand er en 
naturlig lysåben naturtype. Derimod 
skyldes tilgroningen afvanding og 
eutrofi ering. Rigkæret er under til-
groning med høje urter.

4.3. Hydrologi
Terrestriske naturtyper
Flere af de terrestriske naturtyper er 
afhængige af en høj vandstand og 
en naturlig hydrologi. Vandindvin-
ding, dræning og inddigning med 
bortpumpning af vand betyder, at 
planter tilknyttet våd og fugtig jord-
bund fortrænges til fordel for arter fra 
mere tør jordbund. Derved forsvinder 
mange af naturtypernes karakteristi-
ske arter. Tilførsel af drænvand eller 
store vandstandshævninger kan dog 
også have meget væsentlige nega-
tive konsekvenser for naturtyperne.

I bilag 4.3.a – 4.3.c ses en sammen-
stilling af naturtypernes hydrologi. 
Det fremgår, at både højmose og 
rigkær er præget af afvanding. Af-
vandingen af højmosen sker i form 

Hvid Næbfrø er knyttet til højmoser og andre næ-
ringsfattige mosetyper. Tilførsel af næringsstoffer 
betyder at arten for dårligere vækstbetingelser og 
den risikerer at forsvinde.
Foto; Erik Vinther, Fyns Amt.

Der sker en kraftig opvækst af især Dun-birk og Tagrør på Storelung.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.



6

af interne grøfter, der leder vandet 
fra højmosen til en rigkanal. Afvan-
dingen bevirker en sammensynkning 
af tørven, og en opmåling af mosens 
overfl ade viser da også, at Storelung 
kun i meget begrænset omfang har 
en hvælvet tørvemasse, som er ka-
rakteristisk for aktive højmoser. Af-
vandingen er sket som led i en ud-
nyttelse af mosen til tørvegravning.
 
Ellenberg indeks for fugtighed (bilag 
4.3.b) viser høje værdier på omkring 
8 (fugtig / våd jordbund) for både rig-
kær og højmose. Det viser, at selv 
om højmosen er sunket sammen, så 
indeholder den stadig plantearter til-
knyttet fugtig / våd bund.

4.4. Invasive arter
Invasive arter er ikke naturligt hjem-

mehørende i den danske natur. Arter-
ne breder sig imidlertid til fl ere natur-
typer, hvor de hurtigt kan fortrænge 
den oprindelige fl ora og fauna.

Naturtyperne er ikke truede af inva-
sive arter (bilag 4.4.b).

4.5  Udvikling af naturtypers 
arealer og arters be-
stande 

Terrestriske naturtyper
I bilag 4.5.a er vist fordelingen af de 
enkelte habitatnaturtyper i arealklas-
ser. Der er kun en enkel forekomst af 
rigkær og højmose, hvoraf rigkæret 
har et meget beskedent areal.

Figur 4.2 viser arealet af habitatna-
tur fordelt på hovednaturtyper samt 
arealet af de beskyttede naturtyper. 
Det fremgår af fi guren, at kun ca. 
halvdelen af de beskyttede moser 
består af habitatnaturtyperne Rig-
kær og højmose). Der er især et stort 
potentiale for at øge arealet med høj-
mose ved fældning af den tilstøden-
de birkesump, som vurderes at til-
høre naturtypen 91D0 skovbevokset 
tørvemose. Kort opmålt i 1862 viser, 
at birkesumpen er opstået ved tilgro-
ning af åbne højmosepartier. 

Søer og vandløb
Der er et potentiale for forekomst af 
habitatnaturtyper inden for søer og 
vandløb

Arter
Fugle er ikke udpegningsgrundlag 
for habitatområdet, og Fyns Amt har 
ikke foretaget registrering af fugleli-
vet. Asbirk m.fl . (1973) har i 1972 op-
gjort bestandene af ynglefugle, som 
stort set kun består af småfugle med 
Løvsanger og Havesanger som de 
hyppigste. På det tidspunkt vurderes 
mosen som potentiel yngleplads for 
Mosehornugle med en iagttagelse i 
yngletiden i 1966.

Spidssnudet frø er i 1972 registreret i 
Storelung (Asbirk m.fl . 1973).

4.6 Forstyrrelse af arter
Der er ikke konstateret forstyrelser af 
arter.

4.7 Miljøfarlige stoffer 
Det er ikke vurderet, om der er fore-
komst af miljøfarlige stoffer.

Tørvemos har igennem mere end 1000 år 
opbygget højmosen Storelung. En uforstyrret 
højmose har sit eget vandsystem, som ligger 
væsentligt højere end det omgivende grund-
vand. Dræning af Storelung i forbindelse med 
tørvegravning har imidlertid betydet en sætning 
af mosens overfl ade, således at vandstanden 
i mosen næsten er identisk med grundvands-
standen. Hvis Storelung skal bevares som 
højmose, er det en afgørende forudsætning, 
at de interne drængrøfter blokeres, således at 
tørvemosserne igen kan opbygge en hvælvet 
moseoverfl ade og genskabe mosens eget 
vandsystem.

Areal / længde af beskyttet natur og habitatnatur
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Figur 4.2. Natura 2000 områdets indhold af beskyttede naturtyper (§3 natur) 
sammenholdt med dets indhold af habitatnatur. Vandløb er angivet i km (læng-
de), og de øvrige naturtyper er angivet i ha (areal).
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4.8 Fysisk påvirkning
Det er ikke vurderet, om der er fore-
komst af negative fysiske påvirknin-
ger.

4.9 Andre trusler
Der vurderes ikke at være andre mar-
kante trusler mod områdets habitat  
naturtyper.

5.  Modsatrettede inte-
resser 

Genskabelse af en lysåben højmose 
indebærer fældning af en del af den 
skovbevoksede tørvemose, som li-
geledes udgør en del af udpegnings-
grundlaget for habitatområdet.
 

6.  Naturforvaltning og 
pleje

Selve højmosefl aden i Storelung – i alt 
26 ha - er fredet (Overfredningsnæv-
net 1969) med det formål at bevare 
højmosen. Fyns Amt har ifølge ken-
delsen ret til at foretage naturpleje til 
opfyldelse af fredningens formål. Ha-
bitatområdet og det fredede område 
er næsten sammenfaldende.

Fyns Amt har foretaget naturpleje 
i området siden 1982 i samarbejde 
med lodsejerne. I alt er 11 ha tilbage-
vendende blevet ryddet. Storelung er 
med i et nationalt EU-LIFE-projekt for 
bevarelse af højmoser. I den forbindel-
se er det planlagt at rydde de 11 ha for 
ny opvækst af vedplanter og yderlige-
re ca. 2 ha for større træer samt hæve 
vandstanden i mosen. Der er ikke ud-
lagt omdriftsarealer til naturudvikling i 
forbindelse med Storelung.

Bilag 6.a – 6.g viser detaljerede oplys-
ninger om plejeindgreb, aftaletyper, 
fredninger og offentligt ejede arealer. 
Natura 2000 området indeholder i alt 
26,7 ha, der som mose er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3 om be-
skyttede naturtyper. Heraf plejes i alt 
ca. 12 ha svarende til ca 45 % af det 
terrestriske §3-areal. 

Det ses af bilag 6.f, at størstedelen af 
arealet med habitatnaturtypen aktiv 
højmose plejes (rydning), mens det 
lille område med rigkær ikke plejes. 
Dette til trods er mosen og rigkæ-
ret under kraftig tilgroning, og der 
kræves en betydelig pleje-/beskyt-
telses indsats for at sikre højmosen 
og det lille rigkær (bilag 6.h). De en-
kelte arealers skønnede plejebehov i 

2004/2005 er vist i bilag 6.i.

7.  Nykonstaterede eller 
nyindvandrede arter

Inden for habitatområdet er der kon-
stateret forekomst af naturtypen 
7230 Rigkær, som på nuværende 
tidspunkt ikke udgør en del af områ-
dets udpegningsgrundlag (bilag 7.a). 
Desuden er der potentielt forekomst 
af habitatnaturtyper inden for søer 
og vandløb.

8.  Manglende data til 
tilstandsvurderingen

I bilag 8 er der vist de naturtyper og ar-
ter, hvor der bør indsamles fl ere data 
til brug ved tilstandsvurderingen.

9. Anvendt materiale

I bilag 9 er der angivet en liste med 
anvendt materiale.

Tørvegravningen er standset umiddelbart efter 2. Verdenskrig. I de gamle tørvegrave er der en høj 
vandstand. Her er der en god vækst i tørvemosserne og der er stor forekomst af arter som Smalbla-
det Kæruld, Klokkelyng og Hvid Næbfrø.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.

Naturpleje på Storelung. De fældede træer 
hugges til fl is.
Foto: Jørn Munk Andersen
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 1

Arealtyper Antal Areal i ha
Habitatområdet 28
Hav
Landjord 28
Sø 2 0,5
Vandløb 1,3
Mose 1 26,7
Fersk eng 0 0
Strandeng 0 0
Overdrev 0 0
Hede 0 0

H103 Storelung

Bilag 1. 
Oversigt over arealer i ha af hav, landjord og beskyttede naturty-
per i Natura 2000-området. For vandløb opgøres længden i km.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2

Eskely

Holmene

Kalvehavegård

Sol

Ståby

R
avnsbæ

k

Kællingholm
Kæragerhus

Lundevang

Storelung
Dyrehavegård

ndemose

Hegnsgård

Højgård

Lysagergård

Pilegård

d

Ærtebjerggård

osegård

Nørre Broby Mark

Birkholm

Bøjlesgård

Bjørnemosegård

Bonnegård

Broby

Drageshøj

0,50 0,25

kilometer

Natura2000 afgrænsning
Skov

§3 natur
Øvrige habitatnaturtyper

7110 Højmose
7230 Rigkær

Bilag 2.a – terrestriske naturtyper.
Forekomst af terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområdet.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.a – søer og vandløb.
Forekomst af habitatnaturtyper af søer og vandløb inden for habitatområdet. Også potentielle områder 
er vist. Der er her vist samtlige søer > 100 m2 på basis af søer fra Top10DK.

k

Kæragerhus

Storelung

øjgård

ebjerggård
0,2

kilometer

0 0,1

Natura2000 afgrænsning

Skov

§3 natur
Potentielle søer
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.d – terrestriske naturtyper.
Fund af karakteristiske plantearter inden for 5 m 
cirklerne i de kortlagte habitatnaturtyper.

Naturtype 7110 7230
Antal 5 m cirkler 1 1
Sphagnum magellanicum 1
hedelyng 1
kæruld, tue- 1
rosmarinlyng 1
soldug, liden 1
soldug, rundbladet 1
tranebær 1
star, top- 1
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.1.a.
Arealer af naturtyper med tydelige påvirkninger fra land-
brugsdriften.

Arealer med påvirkning fra landbrugsdrift
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Bilag 4.1.b.
Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof for hver habitatna-
turtype. Røde streger viser middelværdierne. Værdierne er 
beregnet ud fra de forekommende plantearter inden for de 
udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.1.c.
Ellenbergs indikatorværdi for reaktionstallet for hver 
habitatnaturtype. Røde streger viser middelværdierne. 
Værdierne er beregnet ud fra de forekommende plan-
tearter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 
1992).

Ellenberg Reaktion

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2

Habitatnaturtyper

El
le

nb
er

gv
æ

rd
ie

r

7110 7230

Bilag 4.1.d.
N-deposition for habitatområdet beregnet ud fra kommunetallet og korrigeret med antallet af dyreenheder inden for 
habitatområdet og inden for en radius af 2,5 km. Angivelse af forekommende naturtyper og deres tålegrænser.

Naturtype Areal Tålegrænse Belastning Tålegrænse Laveste tålegrænse Højeste tålegrænse
ikke overskredet overskredet overskredet

ha kg N/ha/år kgN/ha/år % af areal % af areal % af areal
7110 11,9 5-10 22,7 0% 0% 100%
7230 0,1 15-25 27,9 0% 100% 0%
I alt 12
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.2.a.
Arealandelen med bar jord og vegetationshøjden <15 cm, 15-50 cm og >50 cm inden for hver naturtype. 
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Bilag 4.2.b.
Arealandel med vedplantedækning inden for hver habitat-
naturtype.
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Bilag 4.2.c.
Arealandel med dækning af dværgbuske inden for hver 
naturtype. 
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Bilag 4.2.d.
Ellenbergs indikatorværdi for lysforholdene inden for 
hver habitatnaturtype. Røde streger viser middelværdi-
erne. Værdierne er beregnet ud fra de forekommende 
plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg 
m.fl . 1992).
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4

Bilag 4.3.a.
Arealer inden for de våde naturtyper præget af afvanding og 
vandindvinding.

Arealandel præget af afvanding og vandindvinding
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Bilag 4.3.b.
Ellenbergs indikatorværdi for fugtighedsforhold inden 
for hver habitatnaturtype. Røde streger viser middel-
værdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekom-
mende plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler 
(Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.3.c.
Arealer påvirket af kystsikring.
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Bilag 4.4.b.
Arealer med forekomst af invasive arter i hver 
naturtype.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4+6

Habitatområde H103
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Bilag 4.5.a.
Fordeling af de enkelte naturtyper i arealklasser.

Bilag 6.a.
Arealer med græsning / høslet inden for hver habitatnaturtype.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.c.
Pleje af beskyttede naturområder (§3) i Natura 2000 området, baseret på varige og tidsbegrænsede aftaler/
forpligtigelser.
  Alle arealer er opgivet i hektar.
*Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.

Plejeindgreb Varige 
aftaler/forpligtigelser

Tidsbegrænsede
aftaler*

Udført / igang-
værende pleje Rydning/slåning/afbrænding 11

Hævet vandstand

Afgræsning/slæt

Offentligt ejede §3-arealer 1

I alt (samlet areal) 12 0

Oprensning af vandhuller 
(antal) 0

Planlagt ny 
plejeindsats Rydning/slåning/afbrænding 13

Hævet vandstand 25

Afgræsning/slæt

I alt (samlet areal) 25 0

Oprensning af vandhuller 
(antal) 0

Bilag 6.d.
Etablering af ny natur baseret på varige og tidsbegrænsede MVJ-aftaler og amtslige naturforvaltnings-
aftaler, og VMPII-vådområder, hvor omdriftsarealer tages ud af drift og udlægges til naturområder.
Alle arealer er opgivet i hektar.
* Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.

Projekttype
Varige
aftaler/forpligtigelser

Tidsbegrænsede
aftaler*

Planlagt

VMPII 0 0 0

Ager til natur (andet) 0 0 0

Samlet areal

Nye vandhuller (antal) 0 0 0

Ny natur
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.b.
Naturområdets beskyttede naturtyper (§3) og arealer, der bliver plejet gennem MVJ-aftaler, naturforvaltningsaftaler 
med amtet, VMPII-vådområdeprojekter, amtets pleje af fredede områder eller det offentliges pleje af egne §3-arealer.
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Natura2000 afgrænsning

MVJ aftaler

VMPII vådområdeprojekter

Planlagt forbedring af vandhul / nyt vandhul
Vandhul med naturforvaltningsaftale (oprensning / ny)

Fyns Amts pleje
Fyns Amts naturforvaltningsaftaler

Fredning med naturformål
Offentligt ejet §3 natur

Habitatnatur
§3 natur
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.e.
Pleje af Natura 2000 områdets terrestriske habitatnaturtyper baseret på plejeindgreb. 
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Planlagt plejeindsats

Rydning / slåning / afbrænding

Offentligt ejet §3 natur

Øvrige habitatnaturtyper

1330 Strandeng

2130 Grå/grøn klit
4010 Våd hede
4030 Tør hede

5130 Enekrat
6120 Tørt kalksandsoverdrev

6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
6410 Tidvis våd eng

7110 Højmose
7120 Nedbrudt højmose

7140 Hængesæk
7210 Avneknippemose

7220 Kildevæld
7230 Rigkær
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.f.
Arealer med plejeindgreb i de terrestriske habitatnaturtyper. Der kan være overlap mellem de forskellige indgreb.
 * areal i hektar
** fordelt på tidsbegrænset / varig plejebaggrund i hektar

Rydning/
slåning/
afbræn-
ding
**

Afgræs-
ning/
slæt
**

Vand-
stands-
hævning
**

Plejet
areal
i alt
*

Plejet
areal
i %

Pleje         Vand-
stands-
hævning

7120 Nedbrudt
højmose 0

7110 Aktiv
højmose 12 0\11 11 92 11 11

7230 Rigkær 0,1 0

Planlagt indgrebHabitat-
naturtype

Areal      i 
alt           *

Nr. Udført indgreb

Bilag 6.h.
Vurdering af plejebehov inden for habitatnaturtyperne. 

Plejebehovets omfang Antal Areal Antal Areal
Ingen indsats nødvendig 
Mindre indsats i en kortere årrække
Større indsats i en kortere årrække
Betydelig indsats i en længere årrække 1 11,9
Omfattende og langvarig indsats 1 0,1

7110 7230



20
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til afsnit 6
Bilag 6.i.
Skønnede plejebehov for de enkelte habitatnaturtyper.
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til afsnit 9
Bilag 9. 
Liste over anvendt materiale.

Asbirk, S., Bertelsen U., Engelbøl S.E. og Lorenzen H.P.: En naturhistorisk undersøgelse af 
højmoserne Holmegaards Mose, Storelung og Skidendam. Meddelelser om danske Naturlokali-
teter, Landsforeningen Natur og Ungdom, København 1973. 

De danske Amter 2006. Korrektion af de kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for årene 
2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. 
Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata (vedplantedæk-
ningen i TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet i Ammoniakma-
nualen (Skov- og Naturstyrelsen 2003). 

Ellenberg, H., Weber, H.E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W. & Paulissen, D. 1992: Zeigerwerte 
von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica. Vol. 18. 2. udgave. 

Fyns Amt: Registrering af moser i Fyns Amt (upubl). 

Fyns Amt: Overvågningsdata (upubl). 

Fyns Amt: Naturdatabasen (upubl). 

Fyns Amt 2005: NOVANA – overvågning af naturtyper i 2005. Upubl. 

Fyns Amt 2005: NOVANA – overvågning af arter i 2005. Upubl. 

Fyns Amt 2005: NOVANA – kortlægning af habitatnaturtyper i 2004-2005. Upubl. 

Gravesen, P. 1979: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. 2. Den fynske øgruppe. Fred-
ningsstyrelsen / Dansk Botanisk Forening. 

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Fyns Amt. Dansk Ornitologisk Forening. 

Skov- og Naturstyrelsen 2003. Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af 
luftbåret kvælstof ved udvidelser og etablering af større husdyrbrug. 

Skov- og Naturstyrelsen 2003. Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter. 

Skov- og Naturstyrelsen 2005. Opdatering af bilag 1 (baggrundsbelastning) og bilag 3 (tåle-
grænser) i Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbåret kvælstof 
ved udvidelser og etablering af større husdyrbrug, 2003 (Ammoniakmanualen), samt opdate-
ring af bilag 1 og tekst vedr. tålegrænser i Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale mil-
jøeffekter, 2003. 

Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, 
T., Madsen, J., Baattrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-
Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J.R., Aude, E. & Nygaard, B. 2003. Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet 
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 
457 (elektronisk): 463 s. 
2): 61-65. 
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Vinther, E. 2005: NOVANA - Terrestrisk natur 2004. Indikator- og fokusrapport. Naturtyper. 
Fyns Amt. 

Vinther, E. & Tranberg, H. 2002: Naturkvalitet i moser i Fyns Amt – før og efter 1980. Fyns 
Amt.


