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Side 1 

 

Projektbeskrivelse 

 

Hudevad Kær - sikring af et værdifuldt naturområde med ekstremrigkær og 

kildevæld  

 

Formål 

Formålet er at etablere en bufferzone på overgangen mellem den ovenfor 

liggende, dyrkede mark og et meget værdifuldt moseområde med 

habitatnaturtyperne ekstremrigkær (7230) og kildevæld (7220) ved Hudevad Kær 

langs Vindinge Å. Kildevældet er et af de fineste på Fyn med flere sjældne mosser. 

 

Samlet er der tale om at købe og udtage enten hele marken på 5,6 ha eller udtage 

1 ha i en bræmme på 20-25 meter langs mosen. Ejeren er interesseret i begge 

løsninger.  

 

Projektet vil supplere et Natur- og miljøprojekt, som har til formål at rydde tilgroede 

partier i rigkæret og kildevældet, hegne området og etablere en sti med formidling. 

Det er ikke muligt i Natur- og Miljøprojektet at opkøbe jord eller give erstatning for 

udtagning af dyrkningsjord.  Projektområdet fremgår af bilag 1.  

 

Baggrund for projektet 

Hudevad Kær et ca. 5 ha stort højt målsat mose- og engområde med større partier 

af habitatnaturtyperne rigkær, ekstremrigkær (7230) og kildevæld (7220). Kæret 

indgår i en større mosaik med moser og enge langs Vindinge Å. Der er tale om et 

meget værdifuldt kær med bl.a. sump-hullæbe, tvebo baldrian, vibefedt, flere arter 

af gøgeurt og flere fine mosser (se planteliste nedenfor) og et meget fint kildevæld. 

Fremadrettet vil det være en nøglebiotop i relation til det videre arbejde med at 

genoprette de tidligere meget artsrige kær langs Vindinge Å. 

 

Dele af kærpartierne og kildevældet er dog under tilgroning og trænger til rydning. 

Ligeledes er kanteffekten fra den tilstødende mark meget stor. Marken dækker 

således hele ådalsskrænten ned til de lavereliggende kærområder. Selve kilden 

springer stort set lige i markkanten og er således meget sårbar for 

udvaskning/gødskning. Ligeledes vokser der gøgeurter helt op i markkanten.  

 

Det samlede projektområde er således på 6 ha og består ud over kæret (3 ha) og 

bufferzonen (1 ha) af ca. 2 hektar B-målsat eng.  

 

Ejeren af marken er interesseret i at frastykke og sælge de yderste 20-25 meter af 

sin mark ned til rigkæret, hvilket samlet udgør 1 ha landbrugsjord. Han vil ikke 

frastykke mere. Alternativ vil han sælge hele marken på 5,6 ha. Omkostninger til 

køb og frastykning kan ikke søges/afholdes af Natur- og Miljøprojekter. Det tillader 

ordningen ikke.  

 

Bufferzoen/marken vil fremover blive drevet sammen med mose- og kærområdet, 

der ejes af Tarup-Davinde I/S. Det er et fælles kommunalt selskab, med det formål 

at udvikle det tilstødende grusgravsområde til et natur- og friluftsområde. Driften er 

således sikret.  
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Side 2 

Effekten af projektet 

Udtagning af en 20-25 meter bred bufferzone ned til kæret og kildevældet vurderes 

at få stor betydning for at kunne fastholde kvaliteten af kæret og kilden ved at 

reducere kanteffekten fra marken. Det drejer sig om såvel næringsstofpåvirkning 

som afdrift af sprøjtemidler til naturområdet.  

 

Det stærkt ønskeligt at udtage hele marken, så udvaskning af næringsstoffer til 

kæret og kilden kan minimeres yderligere. Det vil kunne give en forbedring af 

forholdene i kæret/kildevældet. Et lavt næringsstofniveau i det tilstrømmende 

kildevand er af stor betydning for kvaliteten af kær.   

 

Projektet vil være med til at sikre bestanden af følgende registrerede arter: sump-

hullæbe, store bestande af maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, plettet gøgeurt samt 

forekomst af smalbladet kæruld, tvebo baldrian, vild hør, djævlespid, eng-troldurt, 

vibefedt mv. og af arten sumpvindelsnegl (bilag II art) samt en række sjældne 

mosser som fågrent vældmos, og glinsende kærmos. Se vedlagte artsliste samt 

fotos.  

 

Projektet vil fremme de landskabelige oplevelser af overgangen mellem højere 

terræn og ”ådalsskrænten” ned til kæret og Vindinge Å. Projektet vil give publikum 

adgang til at opleve ådalen og rigkærets flora ved at der kan laves en trampesti 

som del af bufferzonen. Stien vil indgå i Tarup-Davinde områdets samlede stiforløb 

og således blive en vigtig del af Tarup-Davinde og naturskolen Åløkkestedets 

fremtidig formidling. I dag er der ikke adgang til at opleve rigkærene og 

kildevældet.  

 

Tidsplan 

Under forudsætning af at der opnås finansiering vil 

-erhvervelse af 1 ha/5,6 ha jord samt udmatrikulering ske foråret 2014  

- hegning og rydning mv. i Natur- og miljøprojektet sker sommer 2014 

 

 

Kontakt information:  

Faaborg-Midtfyn Kommune 

Natur og Landskab 

Mellemgade 15 

5600 Faaborg 

 

Karin Skovhus, biolog  Kasper Nowack, biolog 

Tlf. 72532066   Tlf. 72532023 

e-mail: kskov@faaborgmidtfyn.dk  e-mail: kanow@faaborgmidtfyn.dk  

 

mailto:kskov@faaborgmidtfyn.dk
mailto:kanow@faaborgmidtfyn.dk
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Side 3 

Fotos fra Hudevad Kær 
 

 
Landskabet langs Vindinge Å. Kæret til venstre.  

 
Tuer med bl.a. Vibefedt 

 
  Kildevæld/kær under tilgroning 
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Side 4 

Planteliste Hudevad Kær  

Er et af Fyns aller bedste rigkær, ekstremrigkær (7230) og kildevældsområder 
(7220). Kildevæld er et af de habitatnaturtyper der særligt truet for udryddelse. 
Kildevældet ved Hudevad Kær er et af de fineste på Fyn med flere sjældne 
mosser, hvor specielt Glinsende Kærmos skal fremhæves, da den har sit eneste 
levested på Fyn i dette område. Herudover skal nævnes den store bestand af 
orkideer, star og engblomme (i stærk tilbagegang). 

Specielt kildevældet er truet af det tilstødende landbrugsareal., hvor der bliver 
dyrket direkte ned til selve vældet.  

Artsliste: 

Halvgræsser: Alm. Star, Bleg Star, Blågrøn Star, Dværg Star, Hirse Star, 
Krognæb Star, Loppe Star, Næb Star, Skede Star, Stjerne Star, Top Star, 
Toradet Star, Tråd Star, Tvebo Star. 

Alm. Sumpstrå, Butblomstret Siv, Mark Frytle, Fåblomstret Kogleaks, 
Glanskapslet Siv, Knop Siv, Lyse Siv, Smalbladet Kæruld. 

Orkideer: Kødfarvet Gøgeurt, Maj Gøgeurt, Plettet Gøgeurt, Tyndakset 
Gøgeurt, Skov Hullæbe, Sump Hullæbe, Ægfligblad. 

Urter: Alm. Brunelle, Alm. Mjødurt, Alm. Mælkeurt, Bredbladet Mærke, Bukkeblad, 
Djævelsbid, Kær Dueurt, Engblomme, Eng Forglemmigej, Engkabbeleje, 
Engkarse, Engnellikerod, Eng Troldurt, Eng Viol, Fladkravet Kodriver, Hjortetrøst, 
Hyldebladet Baldrian, Tvebo Baldrian, Kragefod, Korsknap, Kær Snerre, Kær 
Tidsel, Kær Trehage, Lancet Vejbred, Lav Ranunkel, Leverurt, Liden Skjaller, 
Stor Skjaller, Rød El, Angelik, Smalbladet Mærke, Stinkende Storkenæb, Sump 
Snerre, Sværtevæld, Tomentil, Trævlekrone, Tykbladet Ærenpris, Tykbladet 
Brøndkarse, Vandkarse, Vandnavle, Vibefedt, Vild Hør, Vandmynte, 
Dyndpadderok, Kær Padderok, Liden Andemad, Kornet Stenbræk, Knold 
Ranunkel, Sump Fladstjerne, Tigger Ranunkel, Vellugtende Gulaks. 

Mosser: Verificeret af Irena Goldberg fra Bryologkredsen ved besøg på stedet.  

Fågrenet Vældmos (Palustriella falcata) , talrig forekomst. Er en seglkrum mos, 

som på Fyn bl.a. også findes ved kilderne i Brænde Ådal og på Helnæs Made). 

Glinsende Kærmos (Tomentypnum nitens), fåtallig forekomst. Pt. eneste kendte 

voksested på Fyn 

Grøn Eremitmos (Cratoneuron filicinum) 

Grøn Krumblad (Limprichtia cossonii), talrig forekomst 

Kær-Kortkapsel (Brachythecium mildeanum) hh 

Mose-Krybstjerne (Plagiomnium ellipticum) hh  

Stor Skebladmos (Calliergon giganteum), fåtallig forekomst 

Væld-Kortkapsel (Brachythecium rivulare), fåtallig forekomst 

 

Artslisten er sammenstillet af Kasper Nowack. 

 


