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2. List of key-words and abbreviations (when appropriate). 
 

DMU: Danmarks Miljøundersøgelser 
NST-Odense: Naturstyrelsen Odense 
NST- Fyn: Naturstyrelsen Fyn 
REJ: Rasmus Ejernæs 
RB: Rita Merete Buttenchøn 
 

 
3. Executive summary (max 3 pages) 
  

3.1. General progress 
Projektet forløber generelt set i overensstemmelse med det i ansøgningen beskrevne for-
løb. Det er foretaget enkelte mindre justeringer i forhold til de i ansøgningen beskrevne 
milepæle. Disse justeringer vil ikke have betydning for den endelige tidsplan for projek-
tets gennemførelse. Justeringerne fremgår under beskrivelse af status for de enkelte aktio-
ner. 
 
Jordfordelingen under Action B.1. er gennemført, og Naturstyrelsen Fyn (NST-Fyn) har 
erhvervet de nødvendige arealer til brug for projektets gennemførelse (Action B.2.).  
Vandstanden er hævet i den sydlige del af Maden (Action C.1.). Anlægsarbejdet blev af-
sluttet medio oktober 2012. Sidste justeringer foretages sommer 2013.  
 
Vedr. Action A.2. vil der ikke blive udarbejdet en særskilt rapport for den Ejendomsmæs-
sige forundersøgelse, idet drøftelser med de enkelte lodsejere inddrages under Action B.1. 
efter anbefaling fra FødevareErhverv, der ledede jordfordelingen. Denne ændring er god-
kendt af Kommissionen i brev af 11. november 2011. 
FødevareErhverv har pr. oktober 2011 ændret navn til NaturErhvervstyrelsen. 
 
C-aktioner forløber planmæssigt i forhold til det i ansøgningen beskrevne og de opstillede 
milepæle og leverancer. 
 
Bestanden af strandtudse på Helnæs er lille og sårbar. Bestanden bestod i 2012 alene af 15 
kvækkende hanner. Naturstyrelsen vil derfor gerne anmode om Kommissionens accept af, 
at der i her i foråret 2013 foretages en målrettet opsamling af ægstrenge fra strandtudse på 
Helnæs Made til opformering i laboratoriet og senere genudsætning af nyforvandlede 
strandtudse-yngel på Helnæs Made til august 2013. Herved sikres en langt større overle-
velse af æg og haletudser. Se også under gennemgang af aktion C.4. Udgifter afholder un-
der denne aktion og inden for det samlede budget. 
 
Der en række D-aktioner er nu påbegyndt. En del af projektets aktion D.2. vedr. opstilling 
af et shelter i Bobakkerne som del af etablering af en primitiv shelter lejrplads har mødt 
modstand fra de grønne organisationer, se nærmere under punkt 3.3. Shelter etableres der-
for ikke. Tekster til informationstavler foreligger i udkast (Action D.1.). Der er ansøgt om 
de nødvendige myndighedsgodkendelser til etablering af bålsted og picnic plads i forbin-
delse med Helnæs Made samt besøgsområde i forbindelse med eksisterende P-plads ved 
Bobakkerne (Action D.2.). 
 
Udarbejdelse af informationstavler og folder om projektet er forsinket i forhold til den op-
rindelige tidsplan som følge af, at der løbende har været en tæt dialog med projektets føl-
gegruppe og Beboerforeningen på Helnæs om udformning og indhold. Vi vurderer, at det 
har været vigtigt at sikre lokalt ejerskab hertil. Det har så kostet lidt ekstra tid og ressour-
cer. 
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Se detaljeret gennemgang af aktioner, milepæle og leverancer under punkt 5. Technical 
part. 
 
 
3.2. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable 
Projektet forløber planmæssigt i overensstemmelse med de i ansøgningen anførte målsæt-
ninger. 
 
 
3.3. Problems encountered 
En del af projektets aktion D.2. vedr. opstilling af et shelter i Bobakkerne har mødt mod-
stand fra de grønne organisationer. Herudover har Helnæs Mølle Friluftsgård opstillet 3 
sheltere få km syd for Bobakkerne. NST-Fyn vurderer, at opstilling af et shelter i Bobak-
kerne er problematisk, og at behov for shelter overnatning i området løses med Frilufts-
gårdens etablering. Vi ønsker i samarbejde med følgegruppen i stedet at etablere et be-
søgsområde i forbindelse med den eksisterende P-plads ved Bobakkerne. Som ønsket af 
Kommissionen i brev af 16. juli 2012 gøres der nærmere rede for dette emne under gen-
nemgang af Action D.2. under punkt 5. Technical part. 
 
Der er ikke konstateret øvrige problemer i forhold til projektets gennemførelse. 
 
 
3.4. English summary  
 
General progress 
Generally the project is progressing according to the application. Some minor adjustments 
to the milestones described in the application have been made. These adjustments will not 
affect the final schedule of implementation of the project. The adjustments are described 
in more details as part of status for the individual actions. 
 
Land swops / soil consolidation according to Action B.1. is performed, and Nature 
Agency Fyn (NST-Fyn) has acquired the necessary land for the project implementation 
(Action B.2.). Necessary permissions and regulatory approvals for restoring the hydrology 
in the southern part of Helnæs Made are obtained (Action C.1.). We will apply for permis-
sions to improve ponds in May 2012. 
 
According to Action A.2. a separate ownership report will not be made.  
This change has been approved by the Commission in its letter of 11 November 2011. 
 
C-actions are progressing on schedule according to the application and the defined mile-
stones and deliverables – with minor adjustments. 
 
The population of Bufo calamita (natterjack toad) on Helnæs is small and vulnerable. Size 
of the population in 2011 and 2012 was only 15 calling males. The Nature Agency would 
therefore like to request the Commission's acceptance of that we in the spring of 2013 
carry out a targeted collection of egg strings from Bufo calamita on Helnæs Made for 
propagation in the laboratory and later discarding of tadpoles on Helnæs Made in August 
2013. This ensures a much greater survival of eggs and tadpoles. See also the review of 
action C.4. Expenses are incurred in this action and within the overall budget. 
 
A series of D-actions are now started. A portion of the project's Action D.2. concerning 
establishment of a shelter in Bobakkerne as part of the establishment of a primitive shelter 
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camp has met opposition from green organizations, see details under part 3.3. The shelter 
will not be established. Texts for the information boards are now in draft version (Action 
D.1.). Necessary permissions and regulatory approvals to establish fireplace and picnic 
spacefor Helnæs Made and visit area in connection with existing parking space at Bobak-
kerne (Action D.2.) are in process in dialog with Assens Kommune. 
 
Preparation of information boards and leaflet about the project is delayed compared to the 
up-original schedule and our last Mid-term reporting due to an ongoing and close dialogue 
with the Residents Association on Helnæs regarding the design and content. We believe 
that it was important to ensure local ownership, and this cost a little extra time and re-
sources. 
 
See detailed review of actions, milestones and deliverables under 5. Technical part. 
 
Assessment as two whether the Project Objectives and work plan are still viable 
The project is on schedule and in accordance with the specified targets of the project. 
 
Problems encountered. 
A portion of the project's Action D.2. concerning establishment of a shelter in Bobakkerne 
have met resistance from green organizations, which have appealed regulatory approvals 
for the project to the national review body “Nature and Environmental Appeal Board”. In 
addition, Helnæs Mølle Friluftsgård has started to establish 3 shelters a few kilometers 
south of Bobakkerne. NST-Fyn evaluates that the establishment of a shelter in Bobak-
kerne is problematic, and that the need for shelter overnight in the area is met with the 
shelters established by Helnæs Mølle Friluftsgård. We have worked together with the ref-
erence group to find other solutions. We would like to establish a visitor place in connec-
tion with the existing parking area at Bobakkerne. See action D.2. and enclosed maps An-
nex 7.3.4., 7.3.5. and 7.3.6. 
 
No other important problems in relation to the project have been seen. 
 
 

4. Administrative part  
 

4.1. Description of project management  
Projektets organisering med Projektledelse, Projektgruppe, Styregruppe og Ekspertgruppe 
fremgår af punkt 4.3. 
 
Annita Svendsen, NST-Fyn forestår den daglige ledelse af projektet i samarbejde med 
projektdeltager Annette Strøm Jacobsen, NST-Fyn. Der afholdes korte orienteringsmøder 
på ugebasis. 
 
Søren Rasmussen, NST-Kronjylland står for den økonomiske ledelse af projektet. Der har 
været afholdt 8 økonomimøder med Søren Rasmussen – herunder 2 møder med Rigsrevi-
sionen. På mødet den 21. maj 2010 fik revisionen en orientering og gennemgang af pro-
jektet, og det videre samarbejde med revisionen blev fastlagt. På mødet den 16. maj 2011 
fik revisionen en status for projektet og udvalgte økonomiske problemstillinger blev drøf-
tet. Der er p.t. ikke planlagt yderligere møder med revisionen. 
 
Der har været afholdt 1 møde i styregruppen den 22. april 2010. Styregruppens medlem-
mer er løbende blevet holdt orienteret om projektets fremdrift. 
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Der planlægges afholdt et styregruppemøde i april 2013 med status for projektets frem-
drift og økonomi samt plan for projektets sidste del.  
 
Der har været afholdt 3 fælles møder med den samlede ekspertgruppe den 25. marts 2010, 
den 1. september 2011 samt den 13. september 2012, hvor der i forbindelse med et fælles 
møde med LIFE Overdrev II blev givet en status for projektet. Medlemmer af ekspert-
gruppen har bidraget i forhold til Action A.1. (kvalitetssikring af rapportudkast i forbin-
delse med teknisk forundersøgelse samt udarbejdelse af notat i forbindelse med hydrologi 
i rigkær; Action A.3. (fagligt bidrag til Handlingsplan); Action C.4. (forslag til hvilke yng-
levandhuller der skal oprenses samt placering af nye vandhuller); Action E.2. (forestår de-
le af moniteringen). Der planlægges afholdt et møde i ekspertgruppen i efteråret 2013 
sammen med LIFE Overdrev II projektet. 
 
Der har været afholdt møde med EU´s Moniteringsteam ved Camilla Strandberg-Panelius 
fra Astrale den 18. maj 2010, den 27. maj 2011 samt den 18. juni 2012. 
 
I forlængelse af det offentlige møde om projektet på Helnæs Kro den 17. februar 2011 
blev der nedsat en følgegruppe med deltagelse af lodsejere, borgere og interesseorganisa-
tioner. Der har været afholdt 6 møder i følgegruppen – den 30. marts 2011, den 10. maj 
2011, den 23. november 2011, den 29. februar 2012 og den 24. maj 2012. Følgende ho-
vedemner har været drøftet: Gennemgang af projektets aktioner, fælles besigtigelse af Bo-
bakkerne og Helnæs Made, drøftelse af naturpleje, faciliteter for publikum samt formid-
ling.  
 
Der foreligger referater fra styregruppemøde, ekspertgruppemøde samt møder i følge-
gruppen. De er ikke vedlagt denne rapportering, men kan findes på projektets hjemme-
side: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-
helnaes/ 
 
 
4.2. Changes in the project´s management structure 
I forhold til Inception rapporten er Miljøcenter Odense, By- og Landskabsstyrelsen og 
Skov- og Naturstyrelsen blevet fusioneret til en fælles organisation: Naturstyrelsen. Styre-
gruppen er derfor ændret i overensstemmelse hermed. Birgitte Ingrid Rasmussen fra NST-
Centralt er blevet erstattet af Karsten Gassenholm, NST-Centralt (Naturplanlægning, na-
turprojekter og skov). 
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4.3. Organigramme of the project team and the project management structure  
Projektet er organiseret i overensstemmelse med den projektstyringsmodel, der anvendes i 
Miljøministeriet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Reports delivered since start of the project 
Der blev medsendt følgende rapporter og notater til Kommissionen i forbindelse med 
Mid-Term Report (bilagsnr. henviser til rapporten): 
 
Action A.1: Teknisk forundersøgelse samt myndighedsbehandling i forbindelse med hæv-
ning af vandstand i Helnæs Made 
Bilag 7.1.1:  
Helnæs Made Forundersøgelse for naturgenopretning. Forundersøgelse med tilhørende de-
tailprojekt for naturgenopretning. Rambøll 3. december 2010, 111 pp. 
 
Action A.3: Handlingsplan for Helnæs Made og Bobakkerne  
Bilag 7.1.2.  
Handlingsplan og monitering for Helnæs Made og Bobakkerne Action A.3 og E.2 
LIFE08NAT/DK465, 14 pp. 
 
Bilag 7.1.3. 
Forvaltning af rigkær i Helnæs Made – Vurdering af muligheder for hydrologisk genop-
retning af grundvandspåvirkede rigkær, 9 pp. 
 
Bilag 7.1.4. 
Natura 2000-plan 2010-2015. Maden på Helnæs og havet vest for. Natura 2000-område 
nr. 124, Habitatområde H108, 34 pp. 
 
Action E.2. Monitering 
Bilag 7.1.2. 
Se ovenfor. 

Styregruppe: 
 

NST-Fyn: Søren Strandgaard (Formand) 
Assens Kommune: Annette Bæk 
NST-Centralt: Karsten Gasseholm 

Projektledelse: 
NST-FYN: Annita Svendsen 
NST-Kronjylland: Søren Rasmussen 
(Økonomi) 

Projektgruppe: 
 

NST-Fyn: Annita Svendsen 
NST-Fyn: Annette S. Jacobsen 

 
 

Ekspertgruppe: 
 

Rita Buttenschøn, Skov og landskab - KU 
Rasmus Ejrnæs, DMU – AAU 
Lars Briggs, Amphi Consult 
Palle Jørum, Ento Consult 
Camilla Uldal, NST-Centralt 
Erik Vinther, NST Odense 
Ida Søkilde Jelsnæs, Assens Kommune 
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Bilag 7.1.5. 
Udvikling i bestandene af orkideerne Mygblomst, Sump-Hullæbe og Maj-Gøgeurt i Hel-
næs Made, 3pp. 
 
Bilag 7.1.6. 
Opdateret figur over tællinger af Mygblomst med data for 2011, 1 p. 
 
Bilag 7.1.7.  
Insektfaunaen i LIFE-områderne – med særlig vægt på rødlistede arter, 27 pp. 

 
 
4.5. Is any extension of the project duration needed ? 
Nej, det forventes ikke at blive nødvendigt at forlænge projektperioden. 
 
 
5. Technical part  

In Denmark a national assessment of the conservation status of habitat types and species 
covered by the Habitats Directive has been made. The main threats to semi-natural habitat 
types of Annex I has been recognized to be overgrowth with trees and scrubs, fragmenta-
tion and also desiccation of wetland habitat types. In the ongoing planning process to de-
velop management plans and actions plans for all Natura 2000 sites, according to the Act 
on Environmental Objectives, it is recommended to prioritize restoration such species and 
habitat types the conservation status of which is in danger of further deterioration during 
the first planning period 2010-2015.  
 
For this project a site, where four of the five target habitats are those nationally in danger 
of deterioration, has been chosen. The site has the potential to develop into a continuum of 
Annex I habitat types and habitats for Annex II species that are so rarely seen in Denmark. 
The project site is situated at the Helnæs peninsular of Funen. It comprises a former ma-
rine bay now drained for agricultural purposes but partly restored with some salt mead-
ows, fens, dry grasslands and meadows and a hilly terrain Bobakkerne with dry grasslands 
and salt meadows.    
 
Project objectives: 
The overall or development objective is to restore and maintain at a favourable conserva-
tion status areas in Denmark of semi-natural habitats presently evaluated as being a prior-
ity for nature restoration efforts. 
  
The main objective is to ensure proper conditions at the terrestrial area of the site for the 
present habitat types and the habitat of Liparis loeselii to be able to develop and cover in a 
mosaic all of the site and be restored at a favourable conservation status in the near future. 
The habitat types are: 
1330 Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-
Brometalia) (* important orchid sites) 
*6230 * Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and 
submountain areas, in Continental Europe) 
6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt laden soils (Molinion caeru-
leae) 
7230 Alkaline fens 
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The secondary objective is to improve present and create new habitats for Triturus 
cristatus and Bufo calamita. 
  
Actions and means involved: 
The conservation actions described in this project proposal will be further developed in an 
action plan together with a team of experts. The main actions in the project are: 
Securing the possibility to restoring the hydrology and extensive management at Helnæs 
Made by compensation (34 Ha) of private landowners or acquisition (42 ha) of private 
land involving land swops and to restore dry grasslands at Bobakkerne by acquisition of 
12 ha of private land. 
Restoring the hydrology of around 60 ha at Helnæs Made by blocking of ditches etc fol-
lowing a detailed hydrological study. 
Clearing of 15 ha of threes scrubs including invasive species Rosa Rogusa and tall herbs 
to enable appropriate grazing. 
Establishment of facilities for commom grazing of all of Helnæs Made (127 ha) and all of 
Bobakkerne (32 ha) including renovation of existing fences and new fences for present ar-
able land. 
Restoration/creation of 15 ponds for amphibians. 
 
Expected results (outputs and quantified achievements): 
Compensation/acquisition of 76 ha of privately owned land to allow for nature restoration. 
Restoration of hydrology of around 60 ha at Helnæs Made following a detailed hydrologi-
cal assessment. 
Restoration of 42 ha 6410, 13 ha 7230, 50 ha 1330, 4 ha *6230, 7 ha 6210. 
Development of a further 120 ha of 1330/6210/6410/7230 in a mosaic among the present 
areas of these habitat types in Helnæs Made and in Bobakkerne in a mosaic among the 
present areas of habitat types in the Natura 2000 area. 
Restoration / creation of 15 ponds for Triturus cristatus and Bufo calamita. 
  
Securing the conservation status of the present habitat area (1,5 ha) of Liparis loeselii with 
a view to expand the habitat area for this species to (8-10 ha). 
Access facilities in the form of 7 km of path in Helnæs Made and in Bobakkerne and visi-
tor facilities: 2 benches, a resting area for picnic with a bon fire and a natural camp site. 
  
 
5.1. Actions  
5.1.1. Action A.1: Teknisk forundersøgelse samt myndighedsbehandling i forbindelse 
med hævning af vandstand i Helnæs Made 
Der er udarbejdet udbudsmateriale i forbindelse med forundersøgelse og detailprojekt 
vedr. vandstandshævning i Helnæs Made. Udbudsmaterialet blev fremsendt til 3 rådgivere 
den 22. marts 2010. NST-Fyn har accepteret tilbud fra Rambøll den 23. april 2010. Der er 
afholdt opstartsmøde med rådgiver og repræsentanter for lodsejere den 29. april 2010. Der 
er afholdt midtvejsmøde med Rambøll den 17. juni 2010 med beslutning om valg af de-
tailprojekt i forbindelse med hævning af vandstanden i Helnæs Made. Rambøll har frem-
sendt rapportudkast til NST-Fyn den 3. september 2010. Der er afholdt møde om rapport-
udkastet med Rambøll den 17. september 2010, hvor det blev besluttet at belyse 2 scenari-
er for vandstandshævningen. NST-Fyn modtog den endelige rapport fra Rambøll den 3. 
december 2010. Rapporten blev fremsendt til Kommissionen i forbindelse med Mid-term 
Report (bilag 7.1.1.). 
 
Materiale vedr. VVM-screening blev fremsendt til Miljøcenter Odense via Assens Kom-
mune den 7. marts 2011. Ansøgning om de nødvendige myndighedsgodkendelser til hæv-
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ning af vandstanden samt etablering af vandhuller på de tidligere dyrkede markarealer i 
den sydlige del af Maden blev fremsendt til Assens Kommune den 5. juni 2011. 
 
Ansøgning om tilladelse til oprensning af ynglevandhuller for strandtudse i Helnæs Made 
samt etablering af vandhuller i Bobakkerne for stor vandsalamander blev fremsendt til As-
sens Kommune den 5. juni 2012. Assens Kommune har meddelt de fornødne tilladelser 
den 11. september 2012; jf. Action C.4. 
 
NST-Fyn har modtaget alle nødvendige myndighedsgodkendelser til vandstandshævning 
og etablering af vandhuller i forbindelse med projektet i den sydlige del af Helnæs Made 
samt tilladelser til oprensning af ynglevandhuller. 
 
NST-Odense: Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt den 14. juni 2011. 
Assens Kommune: Tilladelser efter naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og planlæg-
ningsloven den 3. oktober 2011; dvs. de nødvendige tilladelser til projektets anlæg. 
 
NST-Odense: Tilladelser efter naturbeskyttelsesloven i forbindelse med de nye skel, der 
afsættes som følge af jordfordelingen på Helnæs, den 9. december 2011.  
 
Assens Kommune har i brev af 11. januar 2012 oplyst, at der ikke er behov for nye ved-
tægter for pumpelaget, med mindre partshaverne ønsker det. Der skal oprettes en ny parts-
fordeling. Dette kan ske som del af en generalforsamling i pumpelaget. Generalforsamling 
i det nye pumpelag blev afholdt den 30. maj 2012, og der blev oprettet en ny partsforde-
ling. 
 
Milepæle og leverancer: 
Rapport for teknisk forundersøgelse udarbejdet den 31. august 2010. 
Den blev udarbejdet den 3. december 2010.  
 
VVM-screening afsluttet den 31. maj 2011. 
VVM-screening blev afsluttet den 12. juli 2011 efter udløb af 4 ugers klagefrist. 
 
Tilladelse til vandhuller i Bobakkerne udarbejdet den 31. maj 2011. 
Ansøgning om tilladelser blev udarbejdet den 5. juni 2012 sammen med tilladelser til op-
rensning af vandhuller på Maden. Assens Kommune meddelte tilladelser den 11. septem-
ber 2012. 
 
Tilladelse efter vandløbslov og vedtægt for pumpelag udarbejdet den 31. marts 2012. 
Tilladelser efter vandløbslov, naturbeskyttelseslov og planlægningslov afsluttet den 31. 
oktober 2011 efter udløb af 4 ugers klagefrist. 
Der er ikke behov for nye vedtægter for pumpelag. Der skal alene ske en ændring af parts-
fordelingen. Der blev afholdt generalforsamling i det nye pumpelag den 30. maj 2012, 
hvor der blev oprettet en ny partsfordeling. 
 
Tilladelser til vandhuller Helnæs Made udarbejdet 31. marts 2012. 
Tilladelser til nye vandhuller på de dyrkede arealer i den sydlige del af Maden afsluttet 
den 31. oktober 2011 efter udløb af 4 ugers klagefrist. Ansøgning om tilladelser til op-
rensning af vandhuller på Maden blev udarbejdet den 5. juni 2012. Assens Kommune 
meddelte tilladelser den 11. september 2012. 
 
Kommissionen har i brev af 16. juli 2012 accepteret ovenstående mindre justeringer. 
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5.1.2. Action A.2: Ejendomsmæssig forundersøgelse af en vandstandshævning i Hel-
næs Made 
Efter drøftelse med FødevareErhvev, der står for jordfordelingsprocessen, vurderes det, at 
der ikke er behov for at udarbejde en særskilt rapport vedr. ejendomsmæssig forundersø-
gelse. Der er tale om en lille jordfordeling med få lodsejere, så de enkelte lodsejeres øn-
sker og behov vil indgå som del af selve jordfordelingsprocessen (jf. Action B.1.). 
Kommissionen har i brev af 11. november 2011 godkendt, at der ikke uarbejdes en sær-
skilt rapport vedr. ejendomsmæssig forundersøgelse. 
FødevareErhverv har pr. oktober 2011 ændret navn til NaturErhvervstyrelsen. 
 
Milepæle og leverancer: 
Rapport for ejendomsmæssig forundersøgelse udarbejdet den 31. august 2010. 
Der udarbejdes ingen særskilt rapport. Den ejendomsmæssige forundersøgelse indgår som 
del af selve jordfordelingsprocessen (Action B.1.). 
 
 
5.1.3. Action A.3: Handlingsplan for Helnæs Made og Bobakkerne  
Handlingsplanen blev drøftet på en workshop i forbindelse med møde i ekspertgruppen 
den 25. april 2010. Her blev planens overordnede struktur besluttet. Følgegruppens eks-
perter inden for området terrestrisk natur vil levere og samle hovedparten af det input, der 
skal komme fra specialister. Der er indgået kontrakter i forhold til eksperternes konkrete 
leverancer. Procesplan fremgår af nedenstående tabel. 
 
Handlingsplanen blev medsendt til Kommissionen i forbindelse med Mid-term Report  
(bilag. 7.1.2.). Titel: Handlingsplan og monitering for Helnæs Made og Bobakkerne. Ac-
tion A.3 og E.2. 
 
Herudover blev følgende notater medsendt til Kommissionen: Forvaltning af rigkær i Hel-
næs Made -Vurdering af muligheder for hydrologisk genopretning af grundvandspåvirke-
de rigkær (bilag 7.1.3), Udvikling i bestandene af orkideerne Mygblomst, Sump-Hullæbe 
og Maj-Gøgeurt i Helnæs Made (bilag 7.1.5) samt Natura 2000 planen: Maden på Helnæs 
og havet vest for (bilag 7.1.4).  
 
 

Action plan  
Status for fremdrift: Helnæs Made og Bobakkerne 

Tekst og indhold Ekstern specialist 

Besigtigelse 1 dag 

Beskrivelse 1 dag 

Data: 2 dage 

Botanisk/Økologisk/Historisk REJ 

Entomologi PJ 

Padder NST-Fyn 

Andre arter REJ 

Deadline 1. november 2011 

   

Kommentering af udkast NST-Fyn/RB 

Deadline 15. november 2011 

Revision/layout NST-Fyn 

Fotos NST-Fyn  

Deadline 31. december 2011 
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Milepæle og leverancer: 
Handlingsplan udarbejdet den 31. december 2011. 
Arbejdet med handlingsplanen er afsluttet den 19. februar 2012. 
 
 
5.1.4. Action B.1: Jordfordelingsproces 
Jordfordelingen blev opstartet i forbindelse med den årlige generalforsamling i Pumpela-
get for Helnæs Made den 19. maj 2010. Der blev nedsat et lodsejerudvalg bestående af 4 
lodsejere og repræsentanter fra FødevareErhverv. Det første møde i udvalget blev afholdt 
den 29. august 2010. Næste møde blev afholdt den 7. september 2010 i form af en fælles 
besigtigelse i felten, hvor jorderne blev vurderet (Vurderingsforretningen). Det næste mø-
de i lodsejerudvalget blev afholdt den 14. oktober 2010, hvor jorderne igen blev vurderet 
og takst 100 fastsat. Der blev afholdt ønske-spørge runde i jordfordelingen på Helnæs Kro 
den 23. november 2010. 
 
Jordfordelingen blev ledet af FødevareErhverv (nu NaturErhvervstyrelsen) ved Hans Lau-
sten Hansen, der har stor erfaring på området. Der har løbende været en god stemning i 
lodsejerudvalget, hvor lodsejerne har vist stor ansvarlighed og opbakning til projektet. 
Skæringsdato for jordfordelingen blev efter rådgivning fra FødevareErhvev (nu NaturEr-
hvervstyrelsen) flyttet frem til den 1. februar 2012 for at sikre den nødvendige tid til en 
god og omhyggelig proces i forhold til de berørte lodsejere.  
 
Der er over sommeren 2011 ført konkrete forhandlinger med de enkelte lodsejere i jord-
fordelingen, og i løbet af september 2011 blev overenskomsterne underskrevet. Der har 
været afholdt kendelsesmøde i jordfordelingen på Helnæs Kro den 13. januar 2012, hvor 
jordfordelingen blev endeligt godkendt af Jordbrugskommissionen. Der udestår nu et ar-
bejde med at markere de nye skel i marken. Der er indgået kontrakt med et landinspektør-
firma om at afsætte de nye ejendomsskel. Opgaven blev igangsat med et fælles opstarts-
møde den 20. marts 2012 og blev afsluttet med udgangen af november 2012. 
 
Naturstyrelsen har pr. 1. februar 2012 erhvervet arealer i Bobakkerne og Helnæs Made til 
gennemførelse af LIFE Helnæs projektet. Se Action B.2. 
 
NST-Odense har den 9. december 2011 meddelt tilladelser efter naturbeskyttelsesloven i 
forbindelse med de nye skel, der afsættes som følge af jordfordelingen på Helnæs. 
 
I brev af 16. juli 2012 (punkt 10 Land purchase) har Kommissionen bedt om en redegørel-
se for NaturErhvervstyrelsens rolle i forbindelse med jordfordelingen samt hvordan pen-
gestrømmen er foregået mellem NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen. Kommissionen 
spørger herudover hvorfor betalingen på 36.295 DKR er højere end de rapporterede udgif-
ter. 
 
I Danmark er NaturErhvervstyrelsen den myndighed, der forestår jordfordelingsprocessen. 
NaturErhvervstyrelsen har som del af jordfordelingen erhvervet projektarealerne i Helnæs 
Made og Bobakkerne. Naturstyrelsen har herefter købt de pågældende arealer af NaturEr-
hvervstyrelsen som del af en samlet overenskomst. 
 
NaturErhvervstyrelsens bemyndigelse fremgår af Jordfordelingsloven: ”Bekendtgørelse af 
lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige for-
mål m.m. (LBK nr. 1275 af 02/11/2010). 
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Vedr. punkt 10 og beløbet på 36.295 DKR: 
Af faneblad Purchase of Land, kolonne K, "Associated taxes in national currence without 
VAT" fremgår 2 tal: 7.400 DKR og 28.895 DKR. Summen af disse tal er 36.295 DKR. 
Se medsendt bilag AA. 
  
Disse to tal stammer fra købsaftalen. Se medsendt bilag BB henholdsvis side 1 - hvor be-
løbet 7.400,00 DKR. (A) er markeret og side 3, hvor 28.895 DKR (B) er markeret. 
  
Payment (36.295 DKR.) er derfor lig med reported costs (36.295 DKR.) 
 
Milepæle og leverancer: 
Jordfordelingen afsluttet den 31. marts 2011. 
Jordfordelingen blev afsluttet pr. 1. februar 2012. Den registrerede forsinkelse er uden be-
tydning for projektets gennemførelse. 
 
 
5.1.5. Action B.2: Erstatning/erhvervelse af omdriftsjorder i Helnæs Made og Bo-
bakkerne 
Naturstyrelsen har den 1. februar 2012 erhvervet arealer i Bobakkerne og Helnæs Made til 
projektets gennemførelse. Der er erhvervet 60,8 ha omdriftsarealer og 14,5 ha naturarea-
ler. Der er samlet erhvervet 14,8 ha i Bobakkerne og 60,5 ha i Helnæs Made. Arealerne 
fremgår af kortbilag 7.3.1 og 7.3.2. Overenskomster vedr. de erhvervede arealer fremgår 
af kortbilag 7.3.3. 
 
I forhold til kortbilag fra projektansøgningen blev der mulighed for at erhverve et yderli-
gere omdriftsareal i Bobakkerne samt et mindre naturareal. Disse arealer ligger i tilknyt-
ning til Naturstyrelsens øvrige arealer i Bobakkerne, hvor Naturstyrelsen nu ejer samtlige 
arealer inden for Natura 2000 området. 
 
I forbindelse med Helnæs Made blev der mulighed for at erhverve de ønskede omdrifts-
arealer og naturarealer i den sydlige del til gennemførelse af vandstandshævningen, mens 
der kun var mulighed for at erhverve en del af de øvrige naturarealer, der indgår på kortbi-
lag fra projektansøgningen. 19 ha naturarealer forbliver i privateje efter projektets realise-
ring. Disse arealer er sikret gennem en beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 om 
beskyttede naturtyper samt ved foreliggende naturforvaltningsaftaler, som sikrer områder-
nes vandstand og den nødvendige græsningsdrift. Arealerne indgår ligeledes i den kom-
mende handleplan for Natura 2000 området. Det er ikke afgørende for projektets gennem-
førelse, at Naturstyrelsen erhverver de pågældende arealer. Naturstyrelsen vil fortsat ar-
bejde for at erhverve disse arealer, såfremt der opstår mulighed herfor. 
 
Arbejdet med etablering af nye skel i marken samt tinglysning af de erhvervede arealer til 
naturformål blev igangsat ved opstartsmøde med landinspektør og NaturEhvervstyrelsen 
den 20. marts 2012. Opgaven blev afsluttet pr. 1. november 2012. 
I henhold til Fællesbestemmelser 2008, artikel 35 skal Naturstyrelsen erklære følgende om 
de erhvervede arealer: 
 

• Købsprisen er i fastsat på markedsvilkår (Jf. Erklæring fra Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri den 10. september 2009 – bilag i LIFE ansøgning). 

• De erhvervede arealer tinglyses til naturbevaringsformål og anvendes af Natursty-
relsen i overensstemmelse hermed. 

 
Milepæle og leverancer: 
Erhvervelse/erstatning 54 ha omdriftsjorder og 34 ha naturområder – samlet 84 ha. 
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Erhvervelse/erstatning gennemført – Helnæs Made den 31. marts 2012. 
Erhvervelse/erstatning gennemført – Bobakkerne den 31. marts 2013. 
 
Erhvervelser er afsluttet pr. 1. februar 2012. Der er samlet erhvervet 75 ha. 
 
 
5.1.6. Action C.1: Hævning af vandstand og forbedret hydrologi I Helnæs Made 
Der er som nævnt indhentet de nødvendige myndighedsgodkendelser til gennemførelse af 
projektet. Se også Action A.1. 
 
Der blev udarbejdet udbudsmateriale til anlægsprojektet i maj måned 2012. Der blev ind-
gået aftale med en entreprenør om opgaven i juni 2012. Anlægsprojektet med hævning af 
områdets vandstand blev afsluttet i oktober måned 2012. De sidste justeringer forventes 
afsluttet i sensommeren 2013. Projektet blev indviet ved et offentligt arrangement på Hel-
næs Made den 9. november 2012 med omkring 80 deltagere. Se fotos. 
 
 
 
 

 
 
Foto: Indvielse på Helnæs Made den 9. november 2012 
 
 
Vandstandshævningen er sket som beskrevet i Rambølls rapport – Projektforslag 2. 
Se bilag 7.3.0. 
Rapporten er fremsendt til Kommissionen i forbindelse med Mid-term report som bilag 
7.1.1. Forundersøgelse og Detailprojekt. 
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Foto: Indvielse på Helnæs Made. Det sidste bræt lægges på det nye stemmeværk, som hæver vandstanden i 
den sydlige del af Maden 
 
Der vil i samarbejde med projektets ekspertgruppe og i forlængelse af det udarbejdede no-
tat (bilag 7.1.3.) blive arbejdet videre med problemstillingen vedrørende hydrologi i de 
rigkær, der er levested for mygblomst. Dette vil ske i samarbejde med LIFE 70 projektet 
(LIFE11NAT/DK/894 Rare Nature). 
 
Milepæle og leverancer: 
Hævning af vandstand og forbedret hydrologi gennemført den 30. september 2013. 
Skønsmæssigt vurderes hydrologien at blive forbedret på 30 ha naturarealer og 30 ha tid-
ligere omdriftsarealer. 
Vandstandshævningen i den sydlige del af Maden er gennemført med udgangen af oktober 
2012.  
 
 
5.1.7. Action C.2: Rydning af tilgroede arealer 
Der er i januar og februar måned 2010 foretaget manuelle rydninger af opvækst i form af 
spredte buske på den sydlige del af Fællesmaden (8 ha i forhold habitatnaturtype 6410) 
samt rydning af første etape i forbindelse med den centrale kærområde i den nordlige del 
af Maden (1,3 ha i forhold til naturtype 7230).  
 
Der er i februar og marts måned 2011 sket manuelle og maskinelle rydninger og slåninger 
af 15 ha rigkær. Heraf genrydning af ca. 1 ha rigkær i forhold til aktionen i 2010. 
 
Der er foretaget rydning af opvækst på den vestlige del af Bobakkerne. Arbejdet er afslut-
tet november 2012. Rydningen omfatter ca. 1 ha i forhold til naturtype 6210 kalkoverdrev.  
Se medsendt bilag 7.3.1. Der er ryddet i størrelsesordenen 50 % buske i de markerede om-
råder.  
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Yderligere rydninger i Maden og Bobakkerne planlægges forår 2013 med henblik på gen-
nemførelse i efteråret 2013. Det drejer sig bl.a. om rydning af rynket rose samt opvækst af 
buske på den nordlige del af Fællesmaden i Helnæs Made – i alt ca. 5 ha. 
 
Der er samlet sket rydninger af ca. 16 ha. 
Der forventes i alt ryddet ca. 21 ha.  
 
I henhold til Kommissionens forespørgsel i brev fra den 16. juli 2012 skal vi gøre op-
mærksom på, at de ekstra ryddede antal ha vurderes at kunne rummes inden for det afsatte 
budget (samt inden for de 10 % og 30.000 Euro; jf. Common Provision art. 15). Den eks-
tra rydning vil ikke påvirke projektets mulighed for at gennemføre de øvrige aktioner. 
 
Milepæle og leverancer: 
Rydning af tilgroede arealer gennemført den 31. marts 2013. 
Rydning af 15 ha tilgroede arealer. 
 
Der er nu ryddet ca. 16 ha tilgroede arealer. 
 
 

 
 
Foto: Manuel rydning af rigkær i Helnæs Made februar 2010 
 
 



Progress Report LIFE+  18

 
 
Foto: Rydning af rigkær i Helnæs Made ved brug af pistemaskine marts 2011 
 
 
5.1.8. Action C.3: Etablering af afgræsning / forbedret afgræsning 
Der har den 21. september 2010 været afholdt møde med den forpagter, der afgræsser rig-
kæret i den nordlige del af Helnæs Made (levested / potentiel levested for Mygblomst) for 
at drøfte og justere det aktuelle græsningstryk samt planlægning af den kommende af-
græsning af et tilgroet rigkær i den nordøstlige del af Helnæs Made, der blev ryddet og 
hegnet i løbet af vinteren 2011.  
 
Der er afholdt møder med områdets forpagtere i 2011 med henblik på at sikre og forbedre 
afgræsningen af de eksisterende habitatnaturtyper i Bobakkerne og Helnæs Made. På fæl-
les møde med forpagtere den 28. februar 2012 blev muligheder for etablering af et fælles 
græsningslaug drøftet. Disse drøftelser fortsætter. Forpagterne er blevet bedt om at kom-
me med input og ønsker til forløb af nye hegnslinjer efter afslutning af projekt med vand-
standshævning i Madens sydlige del.  
 
I forbindelse med Bobakkerne blev en hegnslinje blevet flyttet, og 2 nye arealer blev heg-
net i 2011 og 2012. Der er i alt opsat 2,2 km hegn, svarende til hegning af 6 ha.  
Forår 2013 skal der opsættes hegn i forbindelse med det erhvervede markareal i områdets 
centrale del samt opsættes hegn i områdets vestlige del, svarende til ca. 5 km hegn. 
 
I forbindelse med Helnæs Made er der blevet opsat 2,2 km hegn, svarende til hegning af 
ca. 6 ha i 2011 og 2012 samt monteret 1 vandingsanlæg og etableret 1 overgang for krea-
turer. Der er indkøbt 2 mobile fangefolde til fælles brug i Helnæs Made og Bobakkerne.    
Efter hævning af vandstand i den sydlige del af Helnæs Made skal denne del af projekt-
området på ca. 70 ha hegnes. Der vil forår 2013 blive opsat ca. 11 km hegn i Helnæs 
Made. Der vil ligeledes blive etableret vandingsanlæg samt en yderligere overgang for 
kreaturer. Se bilag 7.3.2. for areal hegnet i Helnæs Made i 2012. 
 
Indkøb af fangefolde er godkendt i forbindelse med Kommissionens brev af 16. juli 2012. 
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Etablering af overgange / broer for kreaturer er godkendt i forbindelse med Kommissio-
nens brev af 10. september 2012. 
 
Der er i efteråret 2012 indkøbt 5 stk. robust kvæg efter aftale med Kommissionen i brev af 
10. september 2012. Kvæget lånes ud i en låneaftale til Naturstyrelsens kvægholder på 
arealet. Naturstyrelsen beholder ejerskab, mens alle rettigheder og forpligtelser påhviler 
dyreholder. Kvæget er indkøbt med henblik på at sikre en bæredygtig forvaltning af Fæl-
lesmaden i Helnæs Made på langt sigt. Omkostninger afholder inden for budgettet under 
aktion C.3. 
 
 
 
 

 
 
Foto: Galloway kvæget ankommer til Helnæs Made den 14. november 2012 
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Foto: Lånekvæget overdrages til forpagter i Helnæs Made 
 
 
Milepæle og leverancer: 
Etablering af afgræsning / forbedret afgræsning gennemført den 31. december 2013. 
20 km hegn, 6 faldlåger, 2 fangefolde, 2 vandingsanlæg. 
 
Der er etableret 4,4 km hegn, etableret 1 vandingsanlæg og 1 overgang for kreaturer samt 
indkøbt 2 mobile fangefolde. 
 
Der er indkøbt 5 stk. robust kvæg af racen galloway. 
 
Ca. 16 km hegn, vandingsanlæg overgang for kreaturer samt faldlåger etableres forår  
2013. 
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Foto: Hegning af rigkær i Helnæs Made juni 2011 
 
 
5.1.9. Action C.4: Etablering og oprensning af vandhuller 
Der er indhentet tilladelser til etablering af vandhuller på de tidligere dyrkede arealer i den 
sydlige del af Maden. Vandhullerne er etableret som del af det samlede anlægsprojekt i 
september 2012.  
 
Der er indhentet tilladelser til oprensning af ynglevandhuller for strandtudse og stor vand-
salamander Bobakkerne og på Helnæs Made. Tilladelser er meddelt af Assens Kommune 
den 11. september 2012. De resterende vandhuller forventes oprenset august-september 
måned 2013. 
 
Bestanden af strandtudse på Helnæs er lille og sårbar. Bestanden rummer alene 15 kvæk-
kende hanner. Naturstyrelsen vurderer i samarbejde med projektets ekspertgruppe, at der 
er behov for et understøttende opdræt og genudsætning af strandtudse-yngel. 
 
Projektet vil bestå i, at der indsamles ægstrenge fra strandtudse til opformering i laborato-
riet. Nyforvandlede strandtudser genudsættes på Helnæs Made pr. august 2013. Herved 
sikres, at en større del af æggene udvikles til levedygtige strandtudser.  
 
Viden og erfaringer fra LIFE BaltCoast og LIFE Overdrev II benyttes i projektet. 
Indsamlingen skal godkendes af Naturstyrelsen, der er myndighed på området. Det er op-
lyst, at en sådan ansøgning vil kunne imødekommes. Projektet udføres af konsulentfirmaet 
Amphi Consult, der i Danmark besidder den fornødne ekspertise på området og er med-
lem af projektets ekspertgruppe. 
 
Vi vil derfor anmode om Kommissionens tilladelse til, at der inden for det afsatte budget 
afholdes en omkostning til et sådant understøttende opdræt svarende til et samlet beløb på 
i størrelsesordenen 70.000,- kr. Udgiften afholdes under aktion C.4. og inden for det sam-
lede og godkendte budget. 
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Milepæle og leverancer: 
Etablering og oprensning af vandhuller gennemført 31. december 2013. 
Etablering / oprensning af 15 vandhuller. 
 
Der er etableret 5 større lavvandede vandhuller til strandtudse på de tidligere dyrkede are-
aler i den sydlige del af Helnæs Made.  
 
Der er oprenset 2 vandhuller til strandtudse og 1 vandhul til stor vandsalamander på Hel-
næs Made. 
 
Se bilag 7.3.3 med angivelse af vandhuller på Helnæs Made i 2012. 
 
Der er indhentet tilladelser til oprensning af ynglevandhuller vandhuller for strandtudse og 
stor vandsalamander i Bobakkerne og Helnæs Made. De resterende 7 vandhuller oprenses 
august-september måned 2013. 
 
 
5.1.10. Action D.1: Informationstavler 
Der foreligger pr. 1. marts 2013 udkast til infotavler for Bobakkerne og Helnæs Made. In-
fotavlerne forventes opsat inden den 1. juni 2013. I samarbejde med Beboerforeningen på 
Helnæs er to større infotavler under udarbejdelse for Bobakkerne samt Helnæs Made. 
Tavlerne forventes opsat 1. august 2013. I forbindelse med Bobakkerne opsættes den store 
infotavle på toiletbygningen. I Helnæs Made opsættes tavlen på sprøjtehuset ved indgan-
gen til området sammen med infomateriale fra Beboerforeningen vedr. områdets kulturhi-
storie. 
Udkast til informationstavler medsendes som bilag 7.3.4, 7.3.5 og 7.3.6. 
 
Udarbejdelse af informationstavler og folder om projektet er forsinket i forhold til den op-
rindelige tidsplan som følge af, at der løbende har været en tæt dialog med projektets føl-
gegruppe og Beboerforeningen på Helnæs om udformning og indhold. Vi vurderer, at det 
har været vigtigt at sikre lokalt ejerskab hertil. Det har så kostet lidt ekstra tid og ressour-
cer. 
 
Milepæle og leverancer: 
Informationstavler udarbejdet den 31. december 2012. 
4 infotavler opsættes. 
 
4 infotavler opsættes inden den 1. juni 2013. 
2 større infotavler (plancher) opsættes inden den 1. august 2013. 
 
 
5.1.11. Action D.2: Etablering af publikumsfaciliteter 
Naturstyrelsen har ansøgt om tilladelse til etablering af en primitiv shelter lejrplads ved 
Bobakkerne. Kommunens tilladelse til projektet blev imidlertid påklaget til Natur- og Mil-
jøklagenævnet af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen ønsker ikke opstil-
ling af et shelter i Bobakkerne. Naturstyrelsen har fået oplyst, at Helnæs Mølle Frilufts-
gård har opnået de nødvendige tilladelser til opstilling af 3 sheltere på deres ejendom ca. 
2,5 km syd for Bobakkerne. NST-Fyn vurderer, at opstilling af et shelter i Bobakkerne er 
problematisk, og at behov for shelter overnatning i området løses med Friluftsgårdens 
etablering. Vi har arbejdet sammen med følgegruppen om at finde andre løsningsmulighe-
der, herunder mulighed for at etablere et besøgsområde i forbindelse med den eksisterende 
P-plads ved Bobakkerne. Der er nu enighed om, at der etableres et besøgsområde i forbin-
delse med den eksisterende P-plads ved Bobakkerne. Se medsendt bilag 7.3.7. 
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Der etableres borde og bænke samt information. Se foto af eksisterende P-plads ved Bo-
bakkerne: 
 
 

 
 
Eksisterende P-plads ved Bobakkerne, som vil blive udbygget med flere besøgsfaciliteter 
 
 
Se bilag 7.3.8 og 7.3.9 med placering af de 3 sheltere på Helnæs Mølle Friluftsgård. 
Etablering af et picnic- og bålsted på Helnæs Made er nu aftalt med projektets følgegrup-
pe. Der etableres bålplads med borde og bænke. Assens Kommune ansøges snarest om de 
nødvendige myndighedsgodkendelser til placeringen, og etablering af besøgsstedet for-
ventes afsluttet pr. 1. august 2013. 
 
Milepæle og leverancer: 
Etablering af publikumsfaciliteter gennemført den 31. december 2013. 
2 borde og bænke, 1 shelter, 1 bålsted og picnic opsættes. 
 
Der opsættes 1 bord/bænksæt ved Bobakkerne. 
Der opsættes 2 bord/bænksæt samt et bålsted og picnic på Fællesmaden i Helnæs Made. 
Etablering forventes afsluttet pr. 1. august 2013. 
 
 
5.1.12. Action D.3: Etablering af stiforløb 
Etablering af stiforløb fra Helnæs Mølle Friluftsgård og til den nordlige del af Helnæs 
Made er blevet drøftet med projektets følgegruppe den 29. februar 2012. Områdets Bebo-
erforening ønsker ikke, at Naturstyrelsen markerer stiforløb uden for de offentligt ejede 
arealer. Etablering af stiforløb i den nordlige del af Maden er ligeledes blevet drøftet med 
opbakning fra følgegruppen. Stiforløb blev drøftet med følgegruppen i forbindelse med en 
fælles besigtigelse den 24. maj 2012.  
 
Milepæle og leverancer: 
Etablering af stiforløb gennemført den 31. december 2013. 
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Etablering af 2 km stiforløb ved Bobakkerne. 
Etablering af 5 km stiforløb i Helnæs Made. 
 
2 km stiforløb ved Bobakkerne og 5 km i Helnæs Made etableres sommer 2013. 
Stiforløb markeres ved skiltning. 
 
 
5.1.13. Action D.4: Folder om projektet 
Aktionen er ikke påbegyndt. 
Aktionen forventes påbegyndt 1. april 2013. 
Folder forventes trykt pr. 1. oktober 2013. 
 
Der er i 2012 udarbejdet 2 små videoklip som henholdsvis Bobakkerne og Helnæs Made. 
Se link: 
http://www.youtube.com/watch?v=V9crru1_ISw 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fs1zALYB4a4 
 
Udarbejdelse af informationstavler og folder om projektet er forsinket i forhold til den op-
rindelige tidsplan som følge af, at der løbende har været en tæt dialog med projektets føl-
gegruppe og Beboerforeningen på Helnæs om udformning og indhold. Vi vurderer, at det 
har været vigtigt at sikre lokalt ejerskab hertil. Det har så kostet lidt ekstra tid og ressour-
cer. 
 
Milepæle og leverancer: 
Folder om projektet udarbejdet den 31. december 2012. 
Udarbejdelse af folder på 4 sider. 
 
Folder forventet udarbejdet og trykt pr. 1. oktober 2013. 
 
Der er i 2012 udarbejdet 2 små videoklip om naturen i Bobakkerne og på Helnæs Made. 
 
 
5.1.14. Action D.5: Guidede ture 
Der har den 27. maj 2010 været afholdt en guidet tur for Teknik- og Miljøudvalget i As-
sens Kommune samt kommunens embedsmænd på naturområdet (i alt 15 deltagere). Pro-
jektområdet i Helnæs Made blev fremvist, og der blev givet en orientering om LIFE pro-
jektet.  
Der har været afholdt en naturplejedag i Helnæs Made den 22. august 2010 med manuel 
rydning af opvækst i forbindelse med levested for mygblomst i det centrale rigkær i den 
nordlige del af Maden med 10 deltagere. Der blev i givet en orientering om LIFE projek-
tet. Guide: Jesper Vagn Christensen fra Naturstyrelsen Fyn. 
 
I forbindelse med arrangementet ”Åbent Landbrug på Helnæs” den 18. september 2010, 
hvor én af Madens lodsejere fremviste sin landbrugsbedrift og ikke mindst sine malkekø-
er, har der været afholdt 2 guidede ture på Helnæs Made med i alt 35 deltagere. Der blev 
fortalt om naturen på Maden samt givet en orientering om status for LIFE projektet. 
Guide: Ida Søkilde Jelsnæs fra Assens Kommune (medlem af projektets ekspertgruppe). 
 
I forbindelse med afholdelse af det årlige Platformmøde mellem danske og svenske LIFE 
projekter på Helnæs på Fyn den 20. og 21. september 2010 har der den 21. september 
2010 været afholdt en ekskursion til Helnæs Made med 40 deltagere. Projektområdet i 
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Helnæs Made blev fremvist, og der blev i forbindelse med selve mødet givet et fagligt op-
læg om projektet for danske, svenske og tyske kolleger (se også Action E.3.).  
 
Der er afholdt en fælles besigtigelse med projektets følgegruppe den 10. august 2011 med 
18 deltagere. 
 
Der blev afholdt en fælles besigtigelse med projektets følgegruppe den 24. maj 2012 med 
16 deltagere. 
 
Der blev afholdt et offentligt arrangement i Helnæs Made i forbindelse med markering af 
20 års jubilæum for LIFE den 26. maj 2012 med 55 deltagere. 
 

 
 
Foto: Markering af LIFE 20 års fødselsdag på Helnæs Made 
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Foto: Markering af LIFE 20 års fødselsdag på Helnæs Made 
 
Der blev afholdt en ekskursion med de grønne foreninger og herunder Botanisk Forening 
den 3. juni 2003 med 20 deltagere. 
 
LIFE Helnæs projektet og vandstandshævningen i den sydlige del af Maden blev indviet 
ved et offentligt arrangement den 9. november 2012 med ca. 80 deltagere. Der blev bl.a. 
holdt taler ved Assens Kommune, Helnæs Beboerforening og Naturstyrelsen. 
Assens Kommune og Naturstyrelsen markerede indvielsen ved at lægge det sidste bræt på 
det vestlige stemmeværk i den sydlige del af Maden. 
 
Se fotos fra indvielsen under aktion C.1. 
 
Der planlægges en guidet tur, når strandtudserne kvækker omkring 1. maj 2013. 
Her kan også fortælles om indsamling af ægstrenge, opformering af strandtudser til gen-
udsætning m.m. 
 
Der planlægges et naturplejearrangement i samarbejde med den grønne organisation 
Danmarks Naturfredningsforening medio maj 2013. 
 
Der planlægges en høevent i Bobakkerne den 24. og 25. juni 2013. Der slås hø på nabo-
arealer, og høet bringes ud på de tidligere dyrkede arealer med henblik på at hjælpe 
frøspredningen godt på vej. 
Eventen udføres i samarbejde med LIFE projekt i Bøjden Nor (LIFE09NAT/DK/000371), 
hvor tidligere dyrkede marker også er udlagt til udvikling mod naturtypen kalkoverdrev 
6210. 
 
Milepæle og leverancer: 
Guidede ture gennemført den 31. december 2013. 
Der afholdes 4 guidede ture. 
 
Der har været afholdt 10 ture/arrangementer. 
Der planlægges yderligere 3 arrangementer. 
 
 
5.1.15. Action D.6: Møder med lokalbefolkning, lodsejere og andre interessenter 
Der har været afholdt møde / besigtigelse med lodsejere den 29. april og 19. maj 2010, 
hvor de blev orienteret om status for LIFE projektet. Møderne indgik som del af opstart af 
forundersøgelse i Helnæs Made samt opstart af jordfordeling i forbindelse med General-
forsamling i Madens pumpelag. 
 
Der er efter opfordring fra den lokale avis ”Helnæs Posten” løbende skrevet indlæg om 
status for LIFE projektet. Indlæg er således bragt i Helnæs Posten nr. 6, Juni 2010; nr. 7, 
Juli 2009; nr. 9, September 2009; nr. 10, Oktober 2012; nr. 11, November 2012 og nr. 12, 
December 2012.  
 
Der er afholdt offentligt møde om projektet i medfør af Århus Konventionen den 17. fe-
bruar 2011 på Helnæs Kro med ca. 50 deltagere. Der foreligger referat fra mødet. 
I forlængelse heraf blev der nedsat en følgegruppe med deltagelse af lodsejere, borgere og 
interesseorganisationer. Der har været afholdt 4 møder i følgegruppen – 30. marts 2011, 
10. maj 2011, 23. november 2011 og 29. februar 2012. Følgende hovedemner har været 
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drøftet: Gennemgang af projektets aktioner, fælles besigtigelse af Bobakkerne og Helnæs 
Made, drøftelse af naturpleje, faciliteter for publikum samt formidling.  
 
Sammen med LIFE Overdrev II har der været afholdt 2 fælles møde for NGO´erne den 
16. februar 2011 og den 12. februar 2012, hvor der blev givet en orientering om projektet 
og de planlagte aktioner.  
Der foreligger referat fra mødet. Der har været 12-15 deltagere. 
 
Annita Svendsen har orienteret om projektet på møde med Danske Entomologer den 9. 
april 2010, for Botanisk Forening på møde den 19. januar 2012 samt for Danmarks Natur-
fredningsforening på møde den 14. november 2012. 
 
Der bringes en liste med artikler i 2012 under punkt 7.2. 
Milepæle og leverancer: 
Møder med lokalbefolkning, lodsejere og andre interessenter gennemført den 30. juni 
2013. 
Afholdelse af 2 møder i lokalområdet med lokale interessenter. 
 
Der har løbende været afholdt møder med projektets interessenter. Samlet omkring 12 
møder. 
 
Der planlægges afholdt yderligere 2 møder, bl.a. med projektets følgegruppe i 2013. 
 
 
5.1.16. Action D.7: WEB-site 
Projektets hjemmeside kører. Siden er oprettet med Natura 2000 og LIFE logoer og  
engelsk resumé. 
 
Adresse:  
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-
helnaes/ 
 
Det tilstræbes, at hjemmesiden løbende opdateres med relevante informationer om projek-
tet. Hjemmesiden fortæller om projektet, herunder om medfinansiering fra LIFE+, giver 
en status for projektet, bringer en oversigt over de væsentligste projektdokumenter samt 
de artikler, der har været bragt i pressen om projektet. 
 
Milepæle og leverancer: 
Web site etableret den 30. april 2010. 
Hjemmesiden blev etableret marts 2010. 
 
 
5.1.17. Action D.8: Lægmandsrapport 
Aktionen er ikke påbegyndt. Rapporten udarbejdes i 2013. 
 
Milepæle og leverancer: 
Lægmandsrapport udarbejdet den 31. December 2013. 
 
 
5.1.18. Action D.9: Afsluttende seminar 
Seminaret afholdes den 9. og 10. september 2013 på Gl. Avernæs i samarbejde med LIFE 
Overdrev II (LIFE08 NAT/DK/000464). Kommissionen inviteres til at deltage i semina-
ret. 
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Milepæle og leverancer: 
Afsluttende seminar gennemført den 31. december 2013. 
 
 
5.1.19. Action E.1: Projektforvaltning af Naturstyrelsen 
Projektets organisering med Projektledelse, Projektgruppe, Styregruppe og Ekspertfølge-
gruppe fremgår af 4.2. 
 
Annita Svendsen, NST-Fyn forestår den daglige ledelse af projektet i samarbejde med 
projektdeltager Annette Strøm Jacobsen, NST-Fyn. Der afholdes korte orienteringsmøder 
på ugebasis. 
 
Søren Rasmussen, NST-Kronjylland står for den økonomiske ledelse af projektet. Der har 
været afholdt 8 økonomimøder med Søren Rasmussen – herunder 2 møder med Rigsrevi-
sionen. På mødet den 21. maj 2010 fik revisionen en orientering og gennemgang af pro-
jektet, og det videre samarbejde med revisionen blev fastlagt. På mødet den 16. maj 2011 
fik revisionen en status for projektet og udvalgte økonomiske problemstillinger blev drøf-
tet.  
 
Der har været afholdt 3 fælles møde med den samlede ekspertgruppe den 25. marts 2010,  
den 1. september 2011 samt den 13. september 2012, hvor der i forbindelse med et fælles 
møde med LIFE Overdrev II blev givet en status for projektet. Medlemmer af ekspert-
gruppen har bidraget i forhold til Action A.1. (kvalitetssikring af rapportudkast i forbin-
delse med teknisk forundersøgelse samt udarbejdelse af notat i forbindelse med hydrologi 
i rigkær; Action A.3. (fagligt bidrag til Handlingsplan); Action C.4. (forslag til hvilke yng-
levandhuller der skal oprenses); Action E.2. (forestår dele af moniteringen). Der planlæg-
ges afholdt et møde i ekspertgruppen i efteråret 2012 sammen med LIFE Overdrev II pro-
jektet. 
 
Der har været afholdt møde med EU´s Moniteringsteam ved Camilla Strandberg-Panelius 
fra Astrale den 18. maj 2010, den 27. maj 2011 samt den 18. juni 2012. 
 
I forlængelse af det offentlige møde om projektet på Helnæs Kro den 17. februar 2011 
blev der nedsat en følgegruppe med deltagelse af lodsejere, borgere og interesse-
organisationer. Der har været afholdt 5 møder i følgegruppen – 30. marts 2011, 10. maj 
2011, 23. november 2011, 29. februar 2012 samt 24. maj 2012. Følgende hovedemner har 
været drøftet: Gennemgang af projektets aktioner, fælles besigtigelse af Bobakkerne og 
Helnæs Made, drøftelse af naturpleje, faciliteter for publikum samt formidling.  
 
Der foreligger referater fra styregruppemøde, ekspertgruppemøde samt møder i følge-
gruppen. 
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Foto: Møde med Moniteringsteam på Helnæs den 18. maj 2010. 
 
 
5.1.20. Action E.2: Monitering 
Der er i april og maj måned 2010 foretaget en startmonitering af levesteder for Stor Vand-
salamander og Strandtudse. Mulig ynglesucces er efterfølgende registreret i august 2010. 
Moniteringen er foretaget af Amphi Consult, der deltager i projektets ekspertgruppe. 
 
Der pågår p.t. en kortlægning af habitatnaturtypernes naturtilstand. Kortlægningen udføres 
af Naturstyrelsen Odense i samarbejde med Naturstyrelsen Fyn. Kortlægningen forventes 
afsluttet med udgangen af september 2012. Mygblomst er optalt den 3. og 9. august 2010, 
den 5. og 6. juli 2011.  
 
Ekspertgruppens insekt-specialist har indsamlet eksisterende data og viden om insekter i 
projektområdet, så der kan tages det nødvendige hensyn til eksisterende levesteder i for-
bindelse med gennemførelse af LIFE projektet. 
 
Følgende notater er udarbejdet: 
Handlingsplan og monitering for Helnæs Made og Bobakkerne. Action A.3 og E.2. 
 
Forvaltning af rigkær i Helnæs Made -Vurdering af muligheder for hydrologisk genopret-
ning af grundvandspåvirkede rigkær. 
 
Udvikling i bestandene af orkideerne Mygblomst, Sump-Hullæbe og Maj-Gøgeurt i Hel-
næs Made. 
 
Notat vedr. Insektfaunaen samt Natura 2000 planen: Maden på Helnæs og havet vest for.  
 
Der udarbejdes en afsluttende monitering i 2013, der suppleres med NOVANA og kort-
lægningsdata fra 2011 og 2012. 
 
Milepæle og leverancer: 
Monitering base-line for projektaktiviteter foretaget den 30. september 2010. 
Slut-monitering gennemført 30. november 2013. 
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Rapport om base-line undersøgelser, Slutrapport med resultater af moniteringen, Tilveje-
bringelse af de nødvendige data for udvikling af handlingsplan i forhold til arter og natur-
typer. 
 
Diverse rapporter og notater nævnt ovenfor blev fremsendt til Kommissionen i forbindelse 
med Mid-term report. 
 
Der udarbejdes en afsluttende rapport for moniteringen, som medsendes til Kommissionen 
sammen med Final Report. Som ønsket af Kommissionen i brev af 16. juli 2012 bringer 
rapporten en sammenstilling af før (base line) og efter monitering. 
 
 
5.1.21. Action E.3: Networking med danske, svenske og europæiske projekter 
Projektlederen har deltaget i Kick off meeting for nye 2010 LIFE+ projekter på Vestama-
ger i Danmark den 4. marts 2010, hvor projektet blev præsenteret (bilag 7.4.4). 
 
Projektlederen har deltaget i møde i forbindelse med udarbejdelse af guidelines for LIFE 
BaltCoast projektet (LIFE05NAT/D/152). Der blev i den forbindelse udvekslet viden 
vedr. strategier for bekæmpelse af den invasive art Rosa rugosa. 
Projektlederen har deltaget i forbindelse med Start Up Workshop for LIFE Overdrev II 
(LIFE08 NAT/DK/000464) på Vigsø Feriecenter i Danmark den 24. og 25. marts 2010, 
hvor projektet blev præsenteret. 
 
Projektlederen har deltaget i forbindelse med det årlige Platformmøde for danske og sven-
ske LIFE projekter den 20. og 21. september 2010. Mødet blev afholdt på Gl. Avernæs på 
Helnæs, og der blev givet en præsentation af projektet med efterfølgende ekskursion til 
Helnæs Made; jf. Action D.5.  
 
Projektledelsen for LIFE BaltCoast (LIFE05NAT/D/152) deltog også i forbindelse med 
mødet. Der blev udvekslet viden vedr. hydrologisk genopretning af rigkær.  
 
Projektlederen har deltaget i Platformmøde i Sverige den 12. og 13. september 2011, hvor 
poster for LIFE Helnæs projektet blev præsenteret. 
 
Projektlederen har deltaget i Platformmøde i Danmark den 17. og 18. september 2012. 
 
Der har været afholdt oplæg om projektet for Dansk Entomologisk Forening den 9. april 
2010, for Botanisk Forening den 19. januar 2012 samt for Danmarks Naturfredningsfor-
ening den 14. november 2012. 
 
Projektlederen har deltaget i forbindelse med final seminar for LIFE BaltCoast den 28. til 
31. august 2012 samt i BaltCoast seminar om forvaltning af kystnære naturtyper og arter 
på Øland den 3. til 4. oktober 2012.  
 
Milepæle og leverancer: 
Deltagelse i konferencer og networking gennemført den 31. december 2013. 
Arrangere 4 netværksmøder med BaltCoast projektet. 
Udveksling af viden med beslægtede projekter. 
Deltagelse i 4 LIFE Platformmøder, 2 i Sverige og 2 i Danmark. 
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Foto: Platformmødet den 21. september 2010. Ekskursion til Helnæs Made 
 
5.1.22. Action E.4. After-LIFE Conservation Plan 
Aktionen er ikke påbegyndt. Aktionen forventes påbegyndt med udgangen af 2013. 
 
Milepæle og leverancer: 
After-LIFE Conservation Plan udarbejdet den 31. marts 2014. 
En rapport på 3-5 sider der vil indgå som del af projektets afsluttende tekniske rapport. 

 
 
5.2. Envisaged progress until next report.   
 
LIFE projektets forventede fremdrift frem til udgangen af 2014: 
 
Action A.1: Teknisk forundersøgelse samt myndighedsbehandling i forbindelse med 
hævning af vandstand i Helnæs Made 
Aktionen er allerede gennemført 100 %. 
 
Action A.2. Ejendomsmæssig forundersøgelse af en vandstandshævning i Helnæs 
Made 
Aktionen dækkes af B.1. 
 
Action A.3.: Handlingsplan for Helnæs Made og Bobakkerne 
Aktionen er allerede gennemført 100 %. 
 
Action B.1. og B.2:Jordfordelingsproces og Erstatning/erhvervelse af omdriftsjorder 
Aktionerne er allerede gennemført 100 %. 
 
Action C.1.: Hævning af vandstand og forbedret hydrologi i Helnæs Made 
Aktionen er gennemført 95 %. Aktionen forventes gennemført 100 %. 
 
 Action C.2. – C.4.: Rydning, Afgræsning og Vandhuller 
Aktionerne forventes gennemført mindst 100 %. 
Aktion C.2. Rydning er gennemført (113 %).  
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Aktion C.3. Græsning er gennemført 20 %. 
Aktion C.4. Vandhuller er gennemført 50 %. 
 
Action D.1: Informationstavler 
Aktionerne forventes gennemført 100 %. 
Aktionen er gennemført 70 %. 
 
Action D.2: Etablering af publikumsfaciliteter 
Aktionen forventes gennemført med undtagelse af etablering af shelter. I stedet etable-
res besøgsområde i Bobakkerne i forbindelse med eksisterende P-plads. Der er etable-
ret 3 sheltere på Helnæs Mølle Friluftsgård, som løfter behovet. 
 
Action D.3: Etablering af stiforløb. 
Aktionen forventes gennemført 100 %. 
 
Action D.4: Folder om projektet 
Aktionen forventes gennemført 100 %. 
 
Action D.5: 
Aktionen er allerede gennemført (250 %). Der forventes afholdt yderligere 3 arrange-
menter.  
 
Action D.6: Møder med lokalbefolkning, lodsejere og andre interessenter. 
Aktionen er gennemført (600 %). Der planlægges afholdt yderligere 2 møder. 
 
Action D.7: WEB-site 
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret. 
Aktionen gennemføres 100 %. 
 
Action D.8: Lægmandsrapport 
Aktionen gennemføres 100 %. 
 
Action D.9: Afsluttende seminar 
Aktionen gennemføres 100 %. Seminaret er planlagt. 
 
Action E.1: Projektforvaltning af Naturstyrelsen 
Projektforvaltningen sker løbende. 
Aktionen gennemføres 100 %. 
 
Action E.2: Monitering 
Aktionen gennemføres 100 %. Base-line præsenteres i forbindelse med rapport for 
slutmoniteringen. 
 
Action E.3: 
Aktionen gennemføres 100 %. 
  
De aktioner, som er påbegyndt, afsluttet og planlagt inden næste afrapportering (plan-
lagt til marts 2013), er vist I nedenstående Gannt diagram:  
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Tasks/Activities 2010 2011 2012 2013 
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5.3. Impact:  
Nature & Biodiversity: Indicate as appropriate for each site of the project and overall, 
the impact of your project so far on the species/habitats targeted, and on the 
other/species/habitats present on the site(s).  
 
Projektet hovedaktion med hævning af vandstanden i den sydlige del af Helnæs Made er 
gennemført pr. oktober 2012. Projektforslag 2 er gennemført i overensstemmelse med 
Rambølls rapport og anbefalinger. Effekter af vandstandshævningen moniteres i 2013. 
 
Potentielt levested for mygblomst er forbedret på ca. 5 ha ved rydning og forbedret af-
græsning, men arten har endnu ikke øget sin forekomst på arealet. Yderligere areal med 
potentiel levested evalueres i 2013. 
 
Levested for strandtudse er forbedret på ca. 8 ha som følge af en forbedret afgræsning. 
Der er etableret 5 større lavvandede vandhuller på den sydlige del af Helnæs Made i 2012 
samt oprenset 2 vandhuller for strandtudse og 1 vandhul for stor vandsalamander. 
Resterende vanhuller etableres / oprenses i 2013. 
 
Der er etableret afgræsning på yderligere 6 ha i Bobakkerne med henblik på at reducere 
udbredelse af den invasive art rynket rose langs kysten samt sikre udvikling af naturtype 
6210 kalkoverdrev på tidligere dyrkede markarealer. 
 
I løbet af 2013 vil projektets aktioner med hegning og oprensning af vandhuller blive af-
sluttet. 
 
Projektets overordnede mål forventes at blive nået: 
• hæve vandstanden på ca. 60 ha i den sydlige del af Helnæs Made 

• øge arealet med overdrev i Bobakkerne med 27 ha 

• rydde opvækst af buske og træer samt invasive arter (rynket rose) på 15 ha 

• øge arealet af de sårbare lysåbne naturtyper fra 66 ha til 135 ha 

• sikre en forbedret afgræsning af 85 ha habitatnaturtyper og 55 ha øvrige naturområder 

• grave/oprense 15 vandhuller til gavn for strandtudse og stor vandsalamander 

• øge arealet af egnet levested for orkideen mygblomst fra 1,5 ha til 8-10 ha 

• forbedre de besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser  
 

 
Environmental Policy & Governance: Indicate as appropriate the impact of your project 
so far on the environmental issues tackled. Indicate your estimations as to what the impact 
of your project could be if other stakeholders applied your approach/technology. 
 
Den private lodsejer, der ejer hovedlokaliteten for Mygblomst, har indkøbt en besætning 
af robust kvæg (galloway) til afgræsning af området. LIFE projektet har været med at 
fremme denne beslutning hos lodsejer. De lette dyr vil bidrage til at sikre en forbedret af-
græsning af levestedet. 
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Projektet har indkøbt 5 stk. robust kvæg til understøttelse af en bæredygtig forvaltning af 
området på lang sigt. Kvierne er drægtige og besætningen forventes øget til 10 dyr i for-
året 2013.  
 
Projektet bidrager til at øge kendskabet til afgræsning med robust kvæg i helårsgræsning. 
Helårsgræsning er såvel økonomisk som biologisk set en særdeles attraktiv plejeform. 
 
Projektet har et løbende samarbejde med vore dyreholdere om at sikre den nødvendige af-
græsning med et tilstrækkeligt græsningstryk. 
 
Projektet arbejder på at etablere en frivillig plejegruppe der kan stå for supplerende afslå-
ning af vegetationen i forbindelse med levesteder for mygblomst og strandtudse. 
 
LIFE projektet vil være med til at skabe ny viden om hydrologi i rigkær (7230) samt bedre 
viden om god forvaltningspraksis. Projektet samarbejder med et nystartet LIFE Kær pro-
jekt herom. 
 
 
Information and Communication: Indicate as appropriate the impact of your project so 
far on the main target audience and the environmental problem targeted. Please indicate 
whether this impact is in line with the expectations as indicated in the proposal.  
 
Vi har anvendt mange ressourcer på at kommunikere med omverden og interessenter. Det 
er lykkedes godt. Private lodsejere er blevet overbevist om, at stille deres arealer til rådig-
hed for projektet. Det er vigtigt at sikre et lokalt ejerskab til projektet. 
 
Succesfuldt arbejde med gennemførelse af jordfordelingen og erhvervelse af de nødvendi-
ge arealer. Der er etableret et godt samarbejde mellem de statslige myndigheder Natursty-
relsen og NaturErhvervstyrelsen. Der har fra projektets start været lagt vægt på en tæt dia-
log og samarbejde med de private lodsejere. Der er indledt et samarbejde med forpagtere 
af NST´s græsningsarealer med henblik på at sikre en forbedret afgræsning af Bobakkerne 
og Helnæs Made. Mulighed for organisering af afgræsningen i et fælles græsningslaug 
drøftes. 
 
Der er bl.a. nedsat en følgegruppe med repræsentanter for lodsejere, borgere og grønne 
organisationer. Der har været afholdt møde med NGO´er for at høre deres input og syns-
punkter i forhold til projektet. 

 
 
Note: It is clear that at the early stages of the project this section will not be well devel-
oped, but it is useful to see it progress.  
 
Indirect impacts: Indicate any indirect impacts of the project (e.g. local authorities near 
the project may have been inspired by the project to invest time/money or adopt the pro-
ject's approach to the conservation/environmental issue in question)  
 
Projektet har været med til at skabe grundlag for at fynske kommuner i samarbejde med 
Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden har ansøgt om et LIFE Kær-projekt i 2011. Projektet 
er bevilliget i 2012 (LIFE11 NAT/ DK/894). Faaborg-Midtfyn Kommune er coordinating 
beneficiary. Projektet arbejder bl.a. med forbedringer for naturtyperne 7220 og 7330 samt 
forvaltningsplan og indsatser for mygblomst. 
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5.4 Outside LIFE: Summarise the different actions taking place outside the framework 
LIFE project (i.e. not financed by LIFE) but that are complementary to the project and add 
to its impact (if applicable).  
Assens Kommune er myndighed i forhold til de privatejede naturarealer i forbindelse med 
Helnæs Made. Kommunen gennemførte en rydning af dele af overdrevet i den nordvestli-
ge del af Maden i vinteren 2010 i samarbejde med den private lodsejer.  
 
Naturstyrelsen Fyn samarbejder med Assens Kommune om udarbejdelse af den kommu-
nale handleplan for Natura 2000 området i overensstemmelse med den statslige Natura 
2000 plan for området. 
 
Naturstyrelsen Fyn og Assens Kommune samarbejder om rydning af rynket rose. 
 
 

6. Financial part  
 

6.1. Costs incurred  
 
Fill in the following table concerning the incurred project costs: 
 

Budget breakdown categories Total cost in € Costs incurred 
from the start 

date to 
31.12.2012 in € 

% of total costs 

1. Personnel 251.703 88.950 35%
2. Travel and subsistence 5.289 1.126 21%
3. External assistance 516.513 291.135 56%
4. Durable goods       
-   Infrastructure   
-   Equipment   
-   Prototype   
5. Land purchase / long-term lease 1.634.995 1.604.801 98%
6. Consumables 56.431 12.091 21%
7. Other Costs 8.457 15.759 186%
8. Overheads  58.546 28.634 49%
TOTAL 2.531.934 2.042.496 81%
 

*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the 
breakdown of the revised budget  
**) Calculate the percentages by budget lines: How many % of the budgeted personnel 
costs are incurred by xx.xx.xxxx 
 
• Comment on the budget posts, particularly discrepancies (for example why 80% of 

one post is spent although the overall level is 30% of the budget spent) and indi-
cate if any budget modification is expected.  

• If before mid-term payment, indicate when the 30 % threshold value of total costs 
is expected to be reached. 
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7. Annexes  
7.1. Deliverables  
 

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT 

Name of the Deliverable Code of the asso-
ciated action Deadline Performed 

 
Rapport Teknisk forundersøgelse A.1. 31.08.2010 03.12.2010 

 Rapport Ejendomsmæssig forundersøgelse  A.2. 31.08.2010 Ingen 
Se 5.1.2. 

Moniterings rapport om base-line undersøgelser E 2. 30.09.2010 01.12.2011 

Handlingsplan for Helnæs Made og Bobakkerne A.3. 31.12.2011 01.12.2011 

Folder om projektet D.4. 
 

31.12.2012 - 

Slutrapport om monitering E.2. 31.12.2012 - 

Præsentation af projekt ved netværksmøder E.3. 31.12.2012 - 

After-LIFE Conservation Plan E.4. 31.03.2014 - 

 

MILESTONES OF THE PROJECT 

Name of the Milestone Code of the asso-
ciated action Deadline Performed 

Web site etableret D.7 30.04.2010 10.03.2010 

Teknisk forundersøgelse udarbejdet A.1 31.08.2010 03.12.2010 

Ejendomsmæssig forundersøgelse udarbejdet A.2. 31.08.2010 Ingen 
Se 5.1.2. 

Monitering base line før projektaktiviteter  E.2 30.09.2010 01.12.2010 

Jordfordeling afsluttet B.1 31.03.2011 01.02.2012 

VVM-screening afsluttet A.1 31.05.2011 12.07.2011 

Tilladelse vandhuller - Bobakkerne A.1 21.05.2011 Forventet 
15.05.2012 

Handlingsplan udarbejdet A.3 31.12.2011 01.12.2011 

Erhvervelse/erstatning - Helnæs Made B.2 31.03.2012 01.02.2012 

Tilladelse vandløbslov og vedtægt for pumpelag A.1 31.03.2012 31.10.2011 

Tilladelse til vandhuller - Helnæs Made A.1 31.03.2012 Forventet  
15.05.2012 
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Name of the Milestone Code of the asso-
ciated action Deadline Performed 

Informationstavler udarbejdet D.1 31.12.2012 - 

Folder om projektet udarbejdet D.4 31.12.2012 - 

Erhvervelse / erstatning - Bobakkerne B.2. 31.03.2013 01.02.2012 

Rydning af tilgroede arealer gennemført C.2 31.03.2013 Gennemføres 
Løbende 

Møder med lokalbefolkning, lodsejere og andre 

interessenter gennemført 

D.6. 30.06.2013 Gennemføres 
Løbende 

Hævning af vandstand og forbedret hydrologi ge C.1 30.09.2013 Sydlig del af 
Maden forven-
tet 30.09.2012 

 
 

MILESTONES OF THE PROJECT 

Name of the Milestone Code of the asso-
ciated action Deadline Performed 

Monitering gennemført E.2 30.11.2013 - 

Etablering af afgræsning / forbedret afgræsning  C.3 31.12.2013 - 

Etablering og oprensning af vandhuller C.4 31.12.2013 - 

Etablering af publikumsfaciliteter gennemført D.2 31.12.2013 - 

Etablering af stiforløb gennemført D.3 31.12.2013 - 

Guidede ture gennemført D.5 31.12.2013 - 

Lægmandsrapport udarbejdet D.8 31.12.2013 - 

Deltagelse i konferencer og networking  E.3 31.12.2013 - 

Afsluttende seminar gennemført D.9 31.12.2013 - 

 
 
7.2. Dissemination materials  
Der blev medsendt følgende bilag til Kommissionen i forbindelse med Mid-term Report: 
 
Bilag 7.4.2.  
Artikel Fyens Stiftstidende den 8. januar 2012. Jordfordeling på plads. 
 
Bilag 7.4.3. Fyens Stiftstidende den 14. januar 2012. Life Helnæs klar til at tage næst 
skridt. 
 
Bilag 7.4.4. Indlæg om projektet på Kick off seminar. 
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Bilag 7.4.5. Poster fra Platformmødet 2011. 
 
Bilag 7.4.6. Oplæg om projektet – afholdt i forskellig sammenhæng. 
 
Følgende artikler for 2012 medsendes til Kommissionen i forbindelse med denne 
rapportering:  
 
Bilag 7.2.1. og bilag 7.2.2. Artikel i Fyens Stiftstidende den 27. august 2012, p. 16-17. 
Naturen kommer helt tæt på byen. 
 
Bilag 7.2.3. Helnæs Posten Oktober 2012, p. 1 og 4. Anlægsarbejdet på Helnæs Made nær 
afslutning – gravemaskiner graver nye vandløb og former levesteder for strandtudsen. 
 
Bilag 7.2.4. Helnæs Posten November 2012, p. 16. Naturstyrelsen Fyn inviterer til 
indvielse af LIFE Helnæs projektet. 
 
Bilag 7.2.5. Fyens Stiftstidenden den 7. november 2012, p. 16. Tilbage til naturen på Hel-
næs. 
 
Bilag 7.2.6. Fyns Amtsavis den 7. november 2012, p. 4. En festdag for strandtudsen. 
 
Bilag 7.2.7. Fyens Stiftstidende den 11. november 2012, p. 18. Årsmøde med naturfore-
drag. 
 
Bilag 7.2.8. Fyens Stiftstidende den 10. november 2012, p. 22. Jordbytte gavner Finn og 
Naturen. 
 
Bilag 7.2.9. Fyens Stiftstidende den 10. november 2012, p. 23. Naturprojekt til 18 millio-
ner kroner indviet. 
 
Bilag 7.2.10. Helnæs Posten December 2012, p. 9. Tørvejr, Travetur og Cowboykaffe. 
 
 
7.3 Maps, technical design etc. 
 
Der medsendes følgende kortbilag til Kommissionen: 
 
Action C.1: Hævning af vandstand og forbedret hydrologi i Helnæs Made 
Bilag 7.3.0. Konsekvenskort for sommersituation – Gennemført projektforslag 2, 1 p. 
 
Action C.2: Rydning af tilgroede arealer 
Bilag 7.3.1. Kort over ryddede arealer i Bobakkerne 2012, 1 p. 
 
Action C.3: Etablering af afgræsning / forbedret afgræsning  
Bilag 7.3.2. Kort over hegnede arealer i Helnæs Made 2012, 1 p. 
 
Action C.4: Etablering og oprensning af vandhuller 
Bilag 7.3.3. Kort med etablerede og oprensede vandhuller i Helnæs Made 2012, 1 p. 
 
Action D.1: Informationstavler 
Bilag 7.3.4, 7.3.5 og 7.3.6. Udkast til infotavler, 3 p. 
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Action D.2: Etablering af publikumsfaciliteter 
Bilag 7.3.7. Kort over etablering af besøgsområde ved Bobakkerne, 1 p. 
Bilag 7.3.8. Oversigtskort med angivelse af 3 sheltere på Helnæs Mølle Friluftsgård, 1 p. 
Bilag 7.3.9. Detailkort med placering af de 3 sheltere på Helnæs Mølle Friluftsgård, 1 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


