
Natura 2000-område nr. 122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø 
 
Områdebeskrivelse 
Natura 2000-området har et areal på ca. 16 ha. Området består af 3 separate arealer i et 
skovrigt område af "De fynske Alper" tæt på Fåborg. Området er et randmorænelandskab som 
er præget af en næringsfattig jordbund. 
Den brunvandede Sortesø er en lille, forholdsvis dyb sø med et areal på 1,2 ha. Store Øresø er 
en lavvandet sø med et areal på 6,4 ha, mens Iglesø er en lille mose udviklet ud fra en sø. 
Området udgør et vigtigt naturområde med naturtyper og plantearter som er relativt sjældne 
på Fyn. 
 
Vigtigste naturværdier 
Sortesø er en næringsfattig og brunvandet sø, der omgives af en bræmme af hængesæk og 
skovbevokset tørvemose. Iglesø er en hængesæk udviklet ud fra en næringsfattig sø, og 
mosen er antagelig under udvikling mod en egentlig højmose. Store Øresø er derimod 
forholdsvis næringsrig og er omgivet af udstrakte ellesumpe. 

Trusler mod områdets naturværdier 
Naturtyperne elle- og askeskov og ca. halvdelen af hængesæk har en god skov/naturtilstand, 
mens skovbevokset tørvemose og det resterende hængesæk har en moderat 
skov/naturtilstand. Der er registreret flere trusler mod naturtyperne. 
 
Arealet med hængesæk er især reduceret ved vandstandssænkninger og tilgroning med træer 
og buske. 
 
Næringsstofbelastning fra luften udgør en trussel mod hovedparten af områdets naturtyper. 
 
Intensiv skovdrift kan medføre at skovnaturtyperne forringes. 
 
Målsætning 
Målet er, at Store Øresø og Sortesø sikres en god vandkvalitet, og en artsrig vegetation. 
Forekomsterne af hængesæk udvides og sammenkædes om muligt, og det samlede areal af 
naturtypen øges. Omkring Store Øresø genskabes lysåbne rigkær og kildevæld. 
 
Naturtyperne har en god-høj natur/skovtilstand, en hensigtsmæssig drift og hydrologi, en lav 
næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.  
 
Indsats 
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 
 
Indsats Stort 

omfang 
Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke 
anvendt 

Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af 
invasive arter 

 X   

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne 
diger 

 X   

Ekstensiv drift 
 X   



Fx indførsel eller 
opretholdelse af græsning, 
høslet mm. 
Sikring af arealer 

Sikring af natur der ikke pt. 
er beskyttet (fx stenrev og 
skovnatur) 

 X   

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel 
   X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

Fx ved etablering af 
vandhuller, sikring af 
redetræer eller større 
fouragerings- eller 
yngleområder  

   X 

 

Indsatsen vil overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved 
rydning af opvækst og drift (græsning) af hængesæk og rigkær samt gennemføre en indsats 
der sikrer en forbedret hydrologi i naturtyperne. Tilførslen af næringsstoffer til naturtyperne 
reduceres.  
 
Forekomsterne af hængesæk udvides og sammenkædes, hvor det naturmæssigt er muligt.  
 
Der foretages en sikring af skovnaturtyper og konstaterede forekomster af andre 
habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen.  
 
Endelig udføres en særlig indsats for truede naturtyper og arter ved at genskabe et mindre 
areal med rigkær, som om muligt indeholder lysåben kildevæld. 
 


