Bro Vold og Mjang Dam
Augustenborg Fjord

Bro Vold

Augustenborg Fjord har tidligere haft
forbindelse helt ind til Mjang Dam
gennem Lillehav og Nydam. Vådområderne øst for fjorden er blevet min-

Bro Vold er en befæstet bebyggelse
fra overgangen mellem vikingetiden
omkring år 1050 og den tidlige middelalder omkring år 1220. Befæstelsen har fungeret som vejspærring
ved et vigtigt vadested og som sæsonbetonet handelsplads. Dengang
handelspladsen var aktiv, kunne man
endnu sejle helt ind til Bro Vold fra
fjorden gennem Lillehav og Nydam.
Se infotavle på stedet.

Mjang Dam
Mjang Dam er et 88 hektar stort eng-,
Skægmejser i rørskoven.
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dre gennem afvanding, og de er blevet afsnøret fra fjorden af dæmningsog vejbyggerier.

Nattergal
yngler i rørskoven omkring Mjang Dam og Nydam.
Fuglen er gråbrun og uanselig og lever skjult i tagrørene. I maj og juni kan man høre nattergalens
sang i morgen- og aften- timerne. Sangen kan
kendes på serier af smækkende, skurrende og
klukkende toner, der tit indledes med nogle skarpe
toner.

mose- og søområde.
Mjang Dam er et af de fineste fugleområder på Als. Der er et meget tal-

Alssund Golfklub

Rørhøg
Fakta om Augustenborgstien

er en stor rovfugl, lidt større end en musvåge, der
kan ses glidende et par meter over åbne udyrkede
områder, hvor den jager smågnavere og mindre
rørskovsfugle.

Skægmejse
er en lille kanelbrun fugl med lang hale. Den ses
klamrende sig til tagrørerne, eller glimtvis imellem
tagrørene, med svirrende vinger. Den lever af insekter i sommerhalvåret og tagrørfrø i vinterhalvåret. Det første sted i Danmark man fandt skægmejsen ynglende var netop her i Mjang Dam i
1960’erne.

Andefugle
Stiens samlede længde er knap 7 km.
Stien forbinder flere naturområder omkring Augustenborg.

Om vinteren er Mjang Dam rasteplads for flokke af
grågæs på op til 1000 stykker, blisgæs og bramgæs ses også. De søger føde på golfbanen og
græsarealerne omkring Mjang Dam.

Rørhøg over våde enge. Foto Arthur R. Jensen

rigt fugleliv, der især er karakteriseret
ved arter der har tilpasset sig rørskoven.

Ved Alssund Golfklubs klubhus er der
parkeringspladser. Man kan bruge
klubhuset, hvor der kan købes kaffe
og øl/vand. Ved klubhuset forefindes
toiletter.
Der er mulighed for at prøve golfspillet uden at være medlem. Yderligere
oplysninger kan fås i klubhuset eller
på tlf. 74 47 37 97.
Alssund Golfklub

Skov– og Naturstyrelsen
Sønderjylland

