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Ejby Mose er et af de 
største 
sammenhængende 
moseområder på Fyn og 
har dermed et stort 
naturmæssigt og 
rekreativt potentiale. Ca. 
200 ha

Området fremstår som en 
mosaik af moser, enge, 
vandløb og søer samt en 
mindre del dyrkede 
arealer. I dag er området 
generelt meget vådt, og 
store dele af området er 
præget af tilgroning.
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Kompliceret borgernær 
planlægning begyndt dec. 
2013:
Der ligger en større udfordring 
i projektet med de mange 
lodsejere og forskellige 
interesser i området. 

73 lodsejere i projektområdet
66 lodsejere er der talt med. 
3 lodsejere har sagt nej tak til 
dialogen.
2 aktindsigt
Kommune ejer ca. 8 ha



Hvad er natur - et
Naturprojekt for en lodsejer?

Hvad er værdifuld natur?
• Naturen er det uberørte, det vilde som 

mennesker ikke piller ved?

• Det landlige, som ikke er by? 

• Har naturen en værdi, hvis ikke 
mennesker nyder den/bruger den?

• Har 5 rådyr pr. ha større værdi, end 1 
rådyr og 4 andre dyrearter pr. ha?
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Natursyn – en dialog, et valg

• Vi er helt klar over de forskellige natursyn

• Denne dialog skal vi have.

• Lodsejer træffer et frivilligt valg. Uberørt 
eller hjælp til mangfoldighed i dyr og 
planter? Eller en blanding?
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Projektets natursyn... 
formålene:

• at bevare og fremme den biologiske 
mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for 
mange forskellige vilde dyr og planter

• at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og 
landskabsværdier og de tilknyttede 
oplevelsesværdier for lokalbefolkningen

• at fremme rekreative værdier, offentlig adgang 
via stier og naturoplevelser i områder af høj 
naturværdi

• Kun ved frivillighed og samarbejde
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Tiltag i naturprojektet 
(Tilskud NaturErhvervstyrelsen –

slut juni 2015)
• Opsætning af hegn rundt om ca. 26 ha. ny afgræsningsjord
• Rydning af 2,8 ha. opvækst af pil o. lign. på denne nye 

afgræsningsjord
• Etablering af 5 kreaturbroer
• Etablering af 300 m. gangbroer henover sump og vandspejl
• Omlægning og udbygning af 2 km. stier hovedsagelig på 

kommunens areal
• Etablering af p-plads med kapacitet til 10 biler på 

kommunens areal
• Forundersøgelse af Rambøll
• Jordfordeling
• 2 søer og optimal vandstand





Lige nu

• HedeDanmark udfører nu opgaver vedr. 
rydning, hegning, nye stier, broer og spang.

• Kendelsesmøde for jordfordeling 27. januar, 
arealer er overgået til ny ejer pr. 1. februar 
2015.

• Mulighed for brug af lånekvæg gennem 
Middelfart Kommune, hvis der ikke kan findes 
en lokal dyreholder med kvæg til naturpleje.

• Arbejdsgruppe vedr. formidling og skiltning-
proces i gang. 





Natur- og vildt i Ejby Mose 
(15. Juni Fonden. Slut nov. 2016)
• Danmarks Jægerforbund sammen med Middelfart 

Kommune har tilsagn om kr. 300.000 til projektet

• Formål: at skabe balance mellem jagt- og 
naturinteresser, så konkrete tiltag både skaber 
mere biodiversitet og mere vildt.

• Midlerne går til rådgivning, formidling og en mindre 
del til beplantning og evaluering

• Thomas Iversen, DJ varetager opgaven og 
påbegynder nu flere markvandringer med hver 
lodsejer

• 12 lodsejere med. Målet er tiltag på tværs af 
matrikler, at skabe natur-vildtslaug

• at lære….
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Gode metoder

• Kaffemøder, markvandringer og overblik over lodsejeres 
behov

• Fokus på frivillighed

• Acceptere forskellige natursyn, mennesker og interesser for 
fx jagt

• Fleksibilitet og lytte til individuelle behov og bekymringer 
som fx løse hunde, affald, forstyrrelser af vildt.

• Arbejde i lodsejer-arbejdsgrupper

• Inspiration ved bustur

• Interesse for lokalområdet, lokalhistorien og udviklingen

• Samarbejde med landbrugskonsulent til afgræsning

• Opbakning fra Grønt Råd inkl. Danmarks Jægerforbund
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