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Dagsorden

−Rammer for projekterne

−Naturtiltag ved vådområderne  Åsemosen og Verninge Mose

− Intro til helhedsprojekt omkring Åsemosen og Verninge Mose



”Vi kan ikke blive ved med at lade som 
om, landet er større end det er”



Projektpræmisser og krav

• Vådområde og- lavbundsordningen med jordfordelingsnøglen (CAP)

• Krav om reduktion af N og CO2 jf. bekendtgørelser og vejledning

• Kun midler til anlægstiltag der reducerer udledning samt til kompensation

• Deltagelse er frivillig for lodsejere 

• Projekterne skal give mening lokalt og for lodsejere

• Synergier er interessante for kommunen og borgere

• Ekstra tiltag i forhold til natur eller rekreation kræver lokal politisk forankring

+ (mange) midler og ressourcer

• Aktivistiske projektledere…



Verninge Mose 2017 

− 13 ha vådområde

− Afbrydelse af interne dræn 

− Omlægning af eksternt dræn til overrisling

− Registrering af natur i området (2014 og 2018)

Naturforbedrende tiltag

− Udtagning af 13 + 4 ha omdriftsjord

− Etablering af hegn og helårsafgræsning på 25 ha 
Sammenbinding af 8 ha fragmenterede §3 arealer

− Samarbejde med dyreholder omkring græsningstryk

− Frahegning af arealer ift blomstringstidspunkter

− Frahegning af areal med pilekrat som formål

Rekreation

Stisystem, shelterplads og platform undervisningsbrug



Åsemose projektet 2021



− 62 ha vådområde 

− 6 ton N (Odense Fjord)

−Afbrydelse af interne dræn (naturlig hydrologi)

− Styrkelse af naturværdier ved mosen

−Helårs-afgræsning på 60 ha

−Genslyngning af 2 km vandløb

−Omlægning af eksterne dræn til overrisling

−Grundvandsbeskyttelse på 62 ha via deklaration

−Madpakkehus og shelter

− Stisystem og formidling 



Helhedsprojektet ved Holmehave



Tilsagn fra Nordisk Ministerråd
890.000 kr.

Holmehave

1. Strategisk helhedsplan for Holmehave 

(borgermøde, workshops og ekskursion)

2. Skovrejsningsplan for 50 ha Nårup Bjerge

kombineret fokus på klima/biodiversitet

3. Plan for optimering af naturpleje/biodiversitet 
på våde arealer



Verninge Mose 

Vådområde-græsningsparadigme

− 3 trins-plan/paradigme med anbefalinger 
til implementering i Åsemosen og 
Holmehave

− Referenceområde 2017

− Botaniske registreringer



Tak for opmærksomheden


