
Sammen med en række inte-
resseorganisationer og samar-
bejdspartnere afholder Sønder-
borg Kommune et Natur- og 
Friluftsarrangement mandag 
den 17. oktober kl. 14.30 til 
16.30. Arrangementet markerer 
afslutningen af projekt Naturnet 
Als og indvielsen af en pakke af 
nye turguides og informations-
foldere. 

Program
14.30. Velkomsttaler ved vice-
borgmester Tage Petersen og 
skovrider Inge Gillesberg, Natur-
styrelsen Sønderjylland.

Efter talerne begynder de for-
skellige aktiviteter:

Krabbefangst fra broen. Egen 
Bylaug.

Kend de danske træer. Natursty-
relsen Sønderjylland.

Fuglekendskab med guide fra 
fugletårnet. DOF.

Plantekendskab. DN Sønder-
borg. 

Fisk og dyreliv fra søen. Hvordan 
ser livet ud i Ketting Nor. Biolog 
og fiskere viser fisk og dyreliv 
ved søen nord for slusen.

Sundshedsbus og udstilling af 
de nye foldere fra Naturnet Als 
på parkeringspladsen.

Pandekagebagning for børn på 
grillpladsen og ved bålstedet. 
Sønderborg Kommune og Egen 
Bylaug.

Der serveres et krus græskar-
suppe og en bolle + øl/vand pr. 
person. 

Chapper fra børne-tv går rundt 
og prøver tingene og gætter 
med, synger måske en natur-
rapsang.

16.30. Aktiviteterne slutter.

Vigtig oplysning om færdsel 
til arrangementet.
I anledning af aktivitetsdagen 
vil vejen over dæmningen være 
ensrettet fra Egen mod Seb-
belev. Parkering med personbil 
vil foregår i rabatten i højre side 
af vejen. Alle opfordres til så 
vidt muligt at benytte sig af cyk-
ler eller evt. gåben. Du kan evt. 
parkere ved Egen kirke og cykle 
resten af vejen.

Påklædning efter vejret. Gummi-
støvler er en rigtig god ide samt 
evt. regnbukser. Medbring gerne 
egen kikkert til fuglekiggeri.

Projekt Naturnet Als
Med midler fra Naturstyrelsen 
har Kommunen igennem 4 år, 
som projektkoordinator arbejdet 
med at sætte fokus på natur-
perlerne på Als. Det er sket i 
et frugtbart samarbejde med 
DN Sønderborg, Sønderborg 
Erhvervs og Turistcenter, Land-

boSyd, Friluftsrådet Sønderjyl-
land Øst, Naturstyrelsen Sønder-
jylland og naturligvis de stedlige 
lodsejere.

I projektet er en række naturper-
ler på Als fundet frem og plejet, 
så områdets særkende og skjulte 
naturskatte kan bevares for 
eftertiden.

Folderne i Naturnet Als
Som supplement til naturplejetil-
tagene har Sønderborg Kom-
mune fået bevilget yderligere 
midler fra hhv. Friluftsrådet og 
Naturstyrelsen for at kunne ud-
give Frilufts- og Turfoldere samt 
et samlet Friluftskort for Als.

De 7 nye foldere består både af 
foldere om bestemte temaer og 
foldere om udvalgte områder. 
Med dem i hånden kan du få in-
spiration til at komme hele øen 
rundt med grønne briller på. 

Indbydelse til Natur- og Friluftsarrangementet  
ved Ketting Nor i efterårsferien

Som en ekstra feature er alle de nye foldere og infotavler udstyret 
med en QR kode, hvor brugere med Smartphones hurtigt kan få 
mere information om hvert sted.


