
Naturprojekt i Urup Dam og Brabæk Mose
Her foretages udvidelse, genskabelse og pleje 
af et stort moseområde bl.a. bestående af natur-
typerne rigkær og avneknippemoser. Projektet 
gennemføres som en del af Natura 2000-handle-
planen for området. 

Projektområdet udgør ca. 75 ha af Natura 2000-
områdets samlede areal på 102 ha. Den centrale 
del af området er omfattet af en fredning fra 1973, 
der har til formål at beskytte de botaniske værdier. 
Der er i alt 42 lodsejere i projektområdet.

Området bliver ekstensivt afgræsset med kreatu-
rer bl.a. af racen Murray Grey.

Orkidéen mygblomst

Orkidéen sump-hullæbe

Området afgræsses med kødkvæg af racen Murray Grey

Mere information om LIFE70 
projektet kan findes her:

www.life70.dk

Mere information om Natura 2000 
området kan findes her:

www.kerteminde.dk

Indsatser i projektet
Projektets formål er at øge arealet med lysåbne 
rigkær. Et rigkær er en sjælden og truet naturtype. 
Det er et moseområde, som fra naturens side til-
føres særligt kalkholdigt grundvand. Her trives en 
lang række sjældne og truede plantearter. Områ-
det er kendt for sine store forekomster af orkideer, 
bl.a. mygblomst og sump-hullæbe. 

Plejen vil bl.a. foregå ved rydning af buske og træ-
er, samt rydning af genvækst fra tidligere rydning-
er. Der vil blive opkøbt 3 ha agerjord, som vil blive 
udlagt som dyrknings- og sprøjtefri bufferzone.

Et andet formål med projektet er at forbedre græs-
ningsfaciliteterne i form af opsætning af hegn, 
drikkeanordninger og læskure. Der tilkøbes 5 stk. 
kødkvæg til den eksisterende besætning, som kan 
indgå i vinterafgræsningen.

Andre projekter
På arealerne, som støder op til Urup Dam, er der 
i 2014 etableret et vådområde. Det betyder, at der 
er udlagt ca. 14 ha agerjord til permanent vådom-
råde. Vådområdet vil, udover at mindske kvælstof-
tilførslen til Odense Fjord, virke som bufferzone og 
dermed reducere tilførsel af kvælstof og sprøjte-
midler til Natura 2000-området.

Adgangsforhold for publikum
Det er muligt at besøge området ved markvejen, 
som går ind i området fra Brabækvej. Området kan 
desuden besøges via en grusvej fra Urup, som 
støder til Sandbankevej. Der er ingen offentlig 
adgang til de indhegnede områder uden forudgå-
ende kontakt til private lodsejere eller Kerteminde 
Kommune. 

LIFE70 - beskyttelse af sårbar natur
Projektet er en del af et samlet større naturpleje-
projekt, kaldet LIFE70, der omfatter 18 lokalite-
ter i 11 Natura 2000-områder, og som indeholder 
naturtyperne rigkær, højmoser og andre sårbare 
mosetyper samt våde heder.

Projektet finansieres af EU, VILLUM FONDEN og 
Kerteminde Kommune og gennemføres i et samar-
bejde mellem lodsejerne og Kerteminde Kommu-
ne. Projektet løber frem til juni 2018.
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