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Naturprojekt i Ejby Mose – afgræsning 

og naturgenopretning for vildt og 

natur 

 

 
Ejby Mose er et af de største sammenhængende moseområder på Fyn og projektområdet 
strækker sig over 230 ha. Området er domineret af mosenatur i mosaik med skovsumpe, 
enge, søer, vandhuller og opdyrkede arealer. Afgræsning og høslæt er i de sidste 20-30 år 
blevet reduceret markant, hvilket i dag kommer til udtryk i form af øget tilgroning med bl.a. 
pilekrat. Middelfart Kommune igangsatte i sommeren 2012 en registrering af naturen i Ejby 
Mose. Naturpotentialet blev her undersøgt og dokumenteret af konsulentfirmaet HabitatVision. 
I Ejby Mose-området er der 72 lodsejere. 66 lodsejere er interviewet og 
interesseorganisationer og Ejby lokalUdvalg er inddraget. 
 
Herunder ses projektområdet: 
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Mosens fremtid?  

Overordnede formål for naturprojektet i Ejby Mose er: 

• at skabe lokalt engagement og identitet gennem information og borgerinddragelse i 
udviklingen af naturen i lokalområdet. Intet sker uden lodsejeropbakning 

• at sikre afgræsning og/eller høslæt af engarealer og rigkær, som er værdifulde naturtyper i 
området, samt oprettelse af naturlig vandstand, så der skabes en forøget biodiversitet og 
en varieret flora og fauna 

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

• at formidle naturværdierne i området herunder vildt og jagtmulighederne, så borgerne får 
en bedre forståelse for varieret flora og fauna, forskellige jagtformer og udfordringer ved 
jagt og andre borgeres brug af området og deres betydning for jagten.  

• at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier og de tilknyttede 
oplevelsesværdier for lokalbefolkningen som er bosat i landdistriktet mellem Middelfart og 
Odense 

• at fremme rekreative værdier, offentlig adgang via stier og naturoplevelser i områder af høj 
naturværdi, til fremme af bosætning, sundheden og livskvaliteten for de lokale borgere.  
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Vision  
Området skal kunne rumme noget for alle med respekt for lodsejerne og lokale interesser, som 
fx jagten. Ejby Mose anno 2030 kan med de rette tiltag fremstå som et smukt varieret 
græsningslandskab, med åbne enge, artsrige, rigkær og ellesumpe. Et område med rene 
vandløb og søer med velfungerende økosystemer, små vandhuller med succesfuld paddeyngel 
og et rigt insektliv, ynglende rød glente, taffeland og sortterne, og mosens eget par af hvid 
stork. Alt dette i fin balance med gode muligheder for at opleve mosens natur på en jagttur, 
fra et af fugletårnene, en overnatning i shelter eller gå- og løbeture på en af mosens mange 
stier. Det bynære naturområde bliver benyttet af lokalbefolkningen og plejet af  
engagerede lodsejere, der udvikler og passer området i fællesskab. Mosens mystik, 
utilgængelighed og uberørthed er der stadig, så børnene rundt om bålet kan høre historier om 
mosekoner og mosemænd, mens ræven kalder og nattergalen synger i mosens dyb.  
 

hvis der ikke gøres noget,  

kan det forventes at: 

det generelt vil blive mere sumpet og tilgroet.  
Dermed vil ske en nedgang i biodiversiteten i  
området.  

• området bliver gradvist mere vådt pga.  
klimaforandringer  

• området gror til (mange næringsstoffer  
i området accelerer processen) 

• svært at fjerne tilgroning fremover rent 
praktisk pga. sump 

• området bliver mindre tilgængeligt   
• stierne sumper til 
• artsmangfoldigheden reduceres 
• der kommer mere affald (se foto) 
• Bjørneklo tager overhånd (se foto) 
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Konkret indhold i naturprojektet: 

- Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Forventet omkring 8 ha 

- Etablering af hegn, drikkevand, strøm og læ til dyrene. Forventet på omkring 30 ha 

- Etablering af naturlig vandstand og nye søer. Forventet 10 ha og tre nye søer 

- Forbedringer for vildtet ved nye beplantninger med hjemmehørende arter 

- Oprettelse af jagt-/naturplejerlaug, forening eller andet som kan drive afgræsningen/slåning og 
vedligehold. Gerne som et samarbejde mellem lodsejere, jægere og borgere/besøgende 

- Information om naturen, landskabet, vildtet og jagt ved arrangementer/ture, artikler og besøg 
på skoler. Opstilling af A-3 standere med information. 

- Forbedring af eksisterende stisystem, som pt. ikke er brugbart store dele af året 

- Forbedering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet med  stier, bålplads, spang og 
broer 

- Parkeringsområde: etablering af måske to P-pladser udenfor naturområdet. 

 

Middelfart Kommune vil sammen med frivillige varetage driften efter projektets afslutning. 
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Hvornår? December 2013 til oktober 2016 

Tidsplan med 3 faser:  

Fase 1 Planlægning og inddragelse  

• Foråret 2013: ansøgningen ved fonde, politisk behandling  
• December 2013: Planlægningsprojektet igangsat.  
• Dec – april 2014: 66 lodsejere er blevet interviewet. Viden om lodsejernes interesser og 

mulighederne for naturpleje og rekreative tiltag er afdækket og under planlægning. 
Inddraget lokalbefolkningen, samtaler med interesseorganisationer som Grønt Råd og 
lokale jagtforeninger er gennemført. Hydrologiske undersøgelser gennemført.  

• April - juni 2014: Beskrivelse af konkrete delprojekter. Ca. 20 lodsejere har udtrykt 
interesse i naturprojekt på ca. 30 ha. Planlægning i gang 

• Juni – oktober 2014: Rådgivning om optimal balance mellem jagt- og naturtiltag, så 
tiltagene skræddersys. Afhængig af tilskud fra 15.  Juni Fonden. 
 

Fase 2 igangsættelse og gennemførelse af tiltag 

• Oktober 2014 - oktober 2015: Gennemførelse af konkrete tiltag: vildtvenlige tiltag, 
rydning, opsætning af hegn m.m., jordfordeling og rekreative tiltag. (Vi har fået 
forlængelse fra NaturErhvervstyrelsen på deadline, som tidligere var februar 2015). 

Fase 3 Formidling og opfølgning 

• Foråret/sommer 2016: Formidling af resultaterne med fokus på sammenspil mellem 
naturprojekt og jagt. Opfølgende vildtrådgivning. 

• Okt. 2016: Evaluering af de første delprojekter sammen med lodsejerne og beslutning 
om at gå videre med flere projekter. Opfølgende vildtrådgivning. 

 

Budget 
 

 I kr. uden moms 

Planlægning, lodsejerdialog 
og tekniske forundersøgelse 
af vand  

 700.000 

Rydning af buske, hegning, 
med læskur, el og vand med 
henblik på afgræsning. 
Rådgivning til afgræsning fra 
Centrovice 

 1.350.000 

Jordfordeling  970.000 
Håndtering af vand, naturlig 
vandstand, åbning af rørlagte 
vandløb. 

 580.000 

Skilte, ny sti, ny bro, spang, 
P-plads. 

 1.000.000 

   
Vildt og natur  
15. Juni Fonden 

  

Konsulenttimer til rådgivning 
om optimal balance mellem 

22.500+45.000 67.500 
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jagt- og naturtiltag som 
hegning, naturlig vandstand 
m.m. for ca. 20 lodsejere . 3 
møder af 4-5 timer plus 3 
timers transport = 8 timers 
arbejde a 750kr/timen + 
kørselspenge ca 1500 kr. = 
7500 pr møde = 22.500 kr. 
Her vil være tid til at gå i 
felten og kigge på terræn 
samt fotodokumentere. 
Idekatalog 3 timers arbejde 
pr ejendom – altså 3*20*750 
= 45.000 kr. 
Indkøb af vildtvenlige planter 
til beplantning eller andre 
vildtvenlige tiltag på 
landbrugsjord uden for § 3 -
området 

 67.500 

Konsulenttimer til rådgivning 
om oprettelse af 
jagt/naturplejer-laug og 
fælles forvaltningsplan på 
tværs af ejendomme 

20t*750kr./t 15.000 

Midler til information om 
naturen, vildtet og jagt ved fx 
arrangementer/ture, artikler 
og besøg på skoler 

 50.000 

Opfølgende rådgivning i form 
af en gennemgang af de 
arealer i 2016, hvor der er 
sket tiltag som fx plantning 
(de skal tyndes osv.) – så 
man sikrer, at der sker en 
fuld udnyttelse af de ting man 
har sat i gang. 

 50.000 

I alt 15. Juni Fonden  250.000 
   
I alt hele projekt  4.850.000 
   
Tilsagn fra 
NaturErhvervstyrelsen 

 2.400.000 

Tilsagn fra Middelfart 
Kommune 

 2.200.000 
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Kort og godt om Ejby Mose 
 

 

Historiske kort over Ejby Mose. Til venstre fra perioden 1842-1899. Til højre fra 1900-1960 
 
Ejby Mose er et stort sammenhængende lavbundsområde beliggende øst for Ejby mellem Ejby 
og Langholm. Naturområdet omfatter Kindstrup Mose syd for Gremmeløkke Å og Ejby Mose 
nord for Gremmeløkke Å. 
 

Geologi og historisk brug 
Ejby Mose er et vådområde med jordbund bestående hovedsageligt af humusjord og lerblandet 
sandjord. Arkæologiske fund indikerer menneskelig aktivitet i området siden 
bondestenalderen. På historiske kort fra midten af 1800-tallet ses et udbredt og 
sammenhængende vådområde, omfattende den nuværende Ejby Mose samt engområderne 
ved Møllebæk og Ålsbæk. Gamle matrikel-kort viser samtidig en tydelig opdeling af 
moseområdet i små parceller, som har været brugt under tørvegravning. Vedvarende 
tørvegravning har øjensynligt fundet sted i Ejby Mose siden 1800 - tallet og indtil begyndelsen 
af 1950’erne. Foruden udvinding af tørv har store dele af moseområdet også tidligere været 
benyttet til græsning og høslæt. Kindstrup Mose gik, i sidste halvdel af 1800-tallet eksempelvis 
under navnet Kohave, og blev således benyttet som vådt kreaturgræsningsareal. I slutningen 
af 1800-tallet skete der en omfattende afvanding af mosen. 
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Græsning er blevet mere sjældent i Ejby Mose                        

Ejby Mose i dag 
Moseområdet er et stort 
sammenhængende område, 
hvor naturen hænger 
geografisk godt sammen, og 
arter i området har derfor gode 
muligheder for at sprede sig 
imellem de forskellige 
delområder. 
 
Ejby Mose består af såvel søer 
og vandhuller, som er omgivet 
af rørsump, pilekrat og skov. 
Desuden findes der opdyrkede 
marker, samt eng og 
mosearealer, der benyttes til 
afgræsning og høslæt. Den 
største del af moseområdet er 
beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens §3, 
mens to små arealer er henlagt 

som fredskov. I det øvrige moseområde foretages der af enkelte lodsejere plukhugst af træer 
til brændsel. 
 
 
 
 
Der er konstateret en god naturtilstand i mosens skovsumpområder, mens der i de øvrige 
arealer er luft for forbedring af naturindholdet. De største naturværdier findes i moseområdets 
vestlige del, hvor der findes værdifuld rigkærsvegetation. I alt blev der registreret 16 arter af 
halv-græs-slægten star, hvilket vidner om et stort naturpotentiale. Også i enkelte af mosens 
mindre skovområder blev der fundet svampe- og plantearter med særlig naturværdi. 
 
Der er en stor bestand af råvildt, blishøns og gråand i området. Der er p.t. ingen aftaler 
mellem lodsejerne om bæredygtig jagt. Der udsættes gråænder. Der er stort potentiale for 
flere gæs og sammen med genindvandring af hættemåge også for flere dykænder som 
taffeland og troldand og dermed mere varieret jagt. Dådyr er også set i området syd for Ejby 
Mose. 
  

Naturværdier 



 

 
 
 
 
Oversigt over den udregnede tilstands 
vurdering for de 82 delområder med 
artsscoreværdier. For at vurdere naturtilstanden
og naturpotentialet er artsregistreringerne anvendt til 
udregning af et artsindeks. De observerede 
plantearter tildeles en score mellem 
bedst. 
 

 
Internationalt beskyttede arter og natur fu

 Habitatdirektivet, Bilag IV: Brunflagermus, Dværgflagermus

 Habitatdirektivet, Bilag l: Sumpskove med rødel og ask

 (Habitatnaturtype 91E0), Rigkær (Habitatnaturtype 7230)
 
 Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bilag l: Rørhø

 

en udregnede tilstands 
vurdering for de 82 delområder med 

For at vurdere naturtilstanden 
og naturpotentialet er artsregistreringerne anvendt til 
udregning af et artsindeks. De observerede 
plantearter tildeles en score mellem –1 og 7, hvor 7 er 

 
Oversigt over, hvilke områder der 
afgræsses eller slås, samt hvilke 
områder der er helt træ
markerede arealer med ”Græsning el. høslet” har 
mere end 30 % af arealet med græsning eller 
høslet. De markerede arealer med ”vedplante
dækning” har mere end 50 % af arealet dækket af 
vedplanter.  

 

Internationalt beskyttede arter og natur fundet i Eiby Mose 

Habitatdirektivet, Bilag IV: Brunflagermus, Dværgflagermus 

Habitatdirektivet, Bilag l: Sumpskove med rødel og ask 

(Habitatnaturtype 91E0), Rigkær (Habitatnaturtype 7230)  

Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bilag l: Rørhøg 

9 

Oversigt over, hvilke områder der 
afgræsses eller slås, samt hvilke 
områder der er helt trædækket. De 
markerede arealer med ”Græsning el. høslet” har 
mere end 30 % af arealet med græsning eller 
høslet. De markerede arealer med ”vedplante-
dækning” har mere end 50 % af arealet dækket af 

 


