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Velkommen, Jakob Harrekilde 

 

Introduktion til det nye LIFE projektet, SemiAquaticLife på 

Flyvesandet og præsentation af ”Aktionsplan” udarbejdet i forbindelse 

med projektet, Annette Jacobsen 

 

1. stop. Hundeskoven, Jakob Harrekilde 

Naturstyrelsen har netop indviet en ny hundeskov på Ærø. Der er nu 11 

hundeskove på Naturstyrelsens Fyns arealer. 

Der er bevilliget penge til forbedring af toilettet ved hundeskoven. 

 

http://www.semiaquaticlife.se/
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2. stop. Strandoverrev – grå/grøn klit, Annette Jacobsen 

Temaet var rydning af rynket rose og østrigsk fyr og hvordan det ville blive gjort i 

projektet. En efterbehandlingsplan som involverer frivillige kom på tale. 

Naturstyrelsen blev gjort opmærksom på hvor omtrent bestanden af Gul 

Evighedsblomst vokser ved bålbladsen. Der vil blive sendt et kort med angivelse af 

voksestedet for arten. En konkret formidling omkring planten og problematikken 

kunne evt. omfattes af LIFE projektet. 

 

3. stop. Høgedragen, Ida Mikkelsen 

Naturstyrelsen har fået flere henvendeler omkring en høgedrage som var opsat 

uden for campingpladsens areal på flyvesandet. Den var opsat med tilladelse fra 

Naturstyrelsen, men tilladelsen gjaldt kun inde på campingpladsen. Høgedragen 

havde til opgave at skræmme måger væk. 

Campingpladsen har efter en snak med Naturstyrelsen Fyns vildtkonsulent fået en 

reguleringstilladelse. Kurt Due gav udtryk for, at når man havde campingpladser 

ude i naturen, så måtte man også acceptere naturen, herunder måger. 

 

4. stop nye vandhuller + samarbejde med egebjerggård, Annette 

Jacobsen 

Annette viste hvor det tænkes at lave paddeskrap (vandhuller) til fordel for stor 

vandsalamander og strandtudse. Det var der delte meninger omkring. Der kom 

forslag til at lave vandhullerne hos Egebjerggaard, bag ved det lave dige. Annette 

fortalte at der i forbindelse med SemiAquaticLIFE projektet vil ske en involvering 

af områdets brugere, herunder campingpladsen og at formidling i fugletårn og på 

skilte vil blive opdateret og forbedret. 

 

Naturstyrelsen har indgået et samarbejde med Egebjerggaard, hvor et større 

strandengsareal skal afgræsses sammen. Det er forventningen at der kommer 

robuste græssende dyr på strandengene og de øvre dele af strandoverdrevet i 2018. 

 

5. general orientering om aktiviteter på naturstyrelsens arealer 

LIFE-projekter 

LIFE 70 projektet kører på sine sidste år og der vil i efteråret blive lavet en indsats 

på Sydlangeland til fordel for stor vandsalamander.  Rigkilde LIFE projektet er 

ligesom SemiAquaticLIFE et nyt projekt. Det handler primært om, at sikre en 

bedre hydrologi omkring Søgårds Mose på Sydlangeland. I alle LIFE projekter er 

der også meget fokus på formidling og at forholde sig til de økosystemtjenester, 

som påvirkes af projekterne. 

 

Andre projekter og partnerskaber 

I Elmelund blev der i foråret indgået partnerskab med Odense Skiklub og Odense 

Kommune om etablering af 8 km præparerede løjper i skoven ved snefald. Der er 

etableret 5 kunstige rævegrave til undervisningsbrug og en partnerskabsaftale om 

skydeplads er på vej. Der er endvidere udarbejdet plan for vildtstriber. Endelig er 

der opsat 2 madpakkehuse. 

 

Der er fundet midler til opførelse af et nyt toilet på Feddet. Det nye toilet kan først 

opsættes primo juli, så et midlertidigt toilet vil blive opført først (blev opført 2. 

juni). 
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På Lærkedal arbejdes videre med planer om opførelse af et mere moderne outdoor 

center med shelters, madpakkehus og outdoor køkken faciliteter m.m. 

 

Indvielser 

Der har været fire indvielser af projekter lavet i samarbejde med frivillige kræfter: 

Ny sti rundt ved Nørreby Hals, efter henvendelse og i samarbejde med 

beboerforeningen i Nørre By. Naturstyrelsen har opsat skilte og bænke. 

Ny kikkert på Trebjerg. Det lokale Udviklingsråd i Haastrup har sørget for en 

kikkert og Naturstyrelsen har lavet et panoramaskilt samt stillet arealet til 

rådighed. 

Hundeskov ved Marstal. Ærø Civile Hundeførerforening bidraget med frivillige 

timer og penge til hegn.  

Sti ved Lergravene, Vissenbjerg. Arrangement i samarbejde med DN. Forbedring 

af stianlæg. 

 

6. Næste møde 

Det blev aftalt, at det næste møde skulle være et indendørs møde på Sollerup 

omkring november måned. Gerne én onsdag. Der vil senere blive udsendt en 

doodle med forslag til datoer. 

  


