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HVOR? 

Projektområdet omfatter Bobakkerne på den nordlige del af Helnæs samt Helnæs Made 
beliggende centralt på Helnæs. Halvøen Helnæs ligger på Fyn syd for Assens.

HVORDAN?

Som del af projektet genskabes et større 
sammenhængende naturområde ved at 
omlægge privatejede landbrugsarealer  
til naturarealer gennem en jordfordeling,  
hvor lodsejerne får mulighed for at få til-
budt egnet erstatningsjord på Helnæs 
uden for Natura 2000 området.

Netværks- og erfaringsudveksling om 
metoder, artsforvaltning og naturtypefor-
valtning sker i projektgruppen og dels ved 
workshops, offentlige møder og møder 
med en følgegruppe med eksperter inden 
for rigkær og overdrev, insekter, padder 
og fugle. Resultaterne formidles gennem 
de guidede ture, foldere, hjemmeside, en 
naturplejeportal og lægmandsrapport. 

BAGGRUND

Helnæs Made er et stort sammenhængende marint forland på ca. 280 ha, der i dag er 
afvandet ved en eldrevet pumpestation, der holder vandstanden ca. 1,4 m under havets 
overflade. Efter afvandingen har alle arealer med tørve- og sandbund været opdyrket. 
Strandvoldene mod vestkysten, som består af ral og sand, har ikke været opdyrket.  
I 1996 fik Fyns Amt og Skov- og Naturstyrelsen ved en jordfordeling mulighed for at 
hæve vandstanden i to delområder, i Åledybet mod nordøst og i de tidligere ralgrave 
mod sydvest. Der blev herved sikret permanent græsning på 190 ha og en 7 ha stor sø i 
Åledybet. Ved vandstandshævningen er de nærliggende rigkær blevet mere fugtige og 
har udviklet en god naturtilstand, bl.a. med en fin bestand af Mygblomst. I den sydlige 
del af Helnæs Made vil der med en ny jordfordeling i 2011, blive mulighed for at hæve 
vandstanden og dermed retablere naturtilstanden i hele Helnæs Made. 

TRUSLER

Fragmentering 

Der er sket en markant arealreduktion i form af opdyrkning af flere naturarealer i 
Helnæs Made og på Bobakkerne. Fragmentering betyder at plante- og dyrearter har  
en øget risiko for at uddø fordi små arealer ikke kan opretholde så mange og så store 
bestande af de pågældende arter.

Udtørring

Forringet hydrologi med udtørring af naturtyperne forekommer specielt i den sydlige  
del af Maden som følge af afvanding. Forringet hydrologi og tilgroning af lavtliggende 
og tidvis vandfyldte lavninger er en trussel mod områdets bestande af stor vandsala-
mander (Triturus cristatus) og strandtudse (Bufo calamita).

Tilgroning

Som følge af manglende eller mangelfuld græsning er der gennem tiden sket en delvis 
tilgroning af tidligere lysåbne arealer med træer og buske samt høje urter. Den invasive 
art rynket rose (Rosa rugosa), er begyndt at indfinde sig på strandengen og kalkover-
drevet. Tilgroningen er især en akut trussel mod områdets rigkær, herunder flere af de 
potentielle levesteder for mygblomst (Liparis loeselii).

PROJEKTETS FORMÅL

Målet med projektet er at forbedre og udvide arealet af truede naturtyper samt leve-
steder for arter inden for Natura 2000 området. Følgende naturtyper udgør en del af  
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området:

 Strandeng (1330)

 Tidvis våd eng (6410)

 Rigkær (7230) 

 Kalkoverdrev (6210) 

Et andet formål er at skabe og forbedre leve- 
steder for arter opført på habitatdirektivets  
bilag II og/eller IV. 

 Strandtudse (Bufo calamita)

 Stor vandsalamander (Triturus cristatus)

 Mygblomst (Liparis loeselii)

GENOPRETNiNG AF LySÅBNE NATURTyPER 
TiL AT DæKKE HELE HELNæS-OMRÅDET
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HVAD SKER DER i PROJEKTET? 
 Vandstanden hæves på ca. 60 ha i den sydlige del af Helnæs Made.

 Arealet med overdrev i Bobakkerne øges med 27 ha.

 Opvækst af buske og træer samt invasive arter (rynket rose) ryddes på 15 ha.

 Arealet af de sårbare lysåbne naturtyper øges fra 66 ha til 135 ha.

 Der sikres en forbedret afgræsning af 85 ha habitatnaturtyper og 55 ha øvrige  
naturområder.

 Der graves/oprenses 15 vandhuller til gavn for strandtudse og stor vandsalamander. 

 Arealet af egnet levested for orkideen mygblomst øges fra 1,5 ha til 8-10 ha.

 Der skabes bedre muligheder for at få gode naturoplevelser for de besøgende.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektet støttes af EU programmet LIFE+. Budgettet er på ca. 18 mio. kroner, hvor EU 
støtter med 50%. Projektet løber over en 4-årig periode fra 2010 til og med 2013.

Projektet gennemføres i samarbejde med private lodsejere og omfatter 210 ha.
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