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BÆREDYGTIG
LINEFANGET FISK

Fisken er udskåret, og vi har  
fjernet ben og skind, så du kun  
har det fine fiskekød at tilberede.  
Pakket enkeltvis, så du kan nøjes  
med at tage den mængde op,  
du har brug for. 

Vi bor her - og vi leverer til døren  
her i området hver fredag.  
Bestillingen kan også hentes på torvet  
i Fåborg torsdag kl. 12.00-12.30.
 
Desuden mulighed for køb af mindre  
portioner ved bilen torsdage på Torvet  
uden forudbestilling.

WWW.NORDFRA.COM
Få inspiration til  

madlavningen

BESTIL  DIN FISK PÅ
 WWW.NORDFRA.COM~ SÅ LEVERER VI TIL DØREN 

– EN BID OG DU ER HOOKED
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Mangler DIN annonce i Lokalnyt?

Skal din virksomhed være tydelig  
i lokalsamfundet... 
Ønsker du at støtte Lokal Nyt,  
et blad der skrives og redigeres  
af frivillige i lokalsamfundet  

- for alle i lokalsamfundet.

Kontakt: lokalnytannonce@gmail.com

Der er mulighed fire forskellige størrelser.  
1/8 side, 1/4 side, 1/2 side og 1/1 side. 

Tegn en kontrakt for et år, altså fire annoncer.  
- så får du 1 annonce gratis. 

Det er også muligt, at tegne kontrakt for bare én  
annonce ad gangen.
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Vi har også sørget for at der var lidt til fuglene.                      Der blev kravlet og gravet.

SÅ KOM SNEEN ENDELIG 
TIL VORES LANDSDEL 
OG NU ER DET ALLEREDE 
FORÅR...                                                             
Det vakte stor jubel i børnehaven, da vi endelig 
fik sne. Ikke sne som de andre gange, hvor vi 
kun kunne fange snefnug med tungen eller de 
landede på næsen.
Vi fik sne der blev liggende, og som kunne lyse 
op, og som kunne bruges til mange ting.
Der blev bygget flotte snemænd og andre sne-
figurer. Vi fik stået på snowboard og kælket på 
bakken bag vuggestuen, I kan tro at balancen 
blev udfordret og der blev afprøvet spændende 
måder at kælke på.
Vi har også sørget for at der var lidt til fuglene, 
vi har smeltet palmin og blandet fuglefrø i, blan-
dingen har vi trykket fast på kogler, som vi først 
havde tørret indenfor, så de åbnede sig mest 
muligt, I kan tro at det ser flot ud som de hænger 
på træerne i børnehaven.
Vi har set mange flotte fugle, som er kommet for 
at spise, både mejser, kærnebider, hvid vipstjert 
og mange andre.
Vi har også blæst sæbebobler der frøs til is og 
malet med vandfarver i sneen.
Vi fik holdt fastelavn ude på legepladsen. Alle 
børnene klippede selv deres masker, og var me-
get stolte af dem.

Alt i alt så har vi virkeligt nydt at sneen kom, og 
der skete noget andet som fik tankerne lidt væk 
fra covid-19.
Så smeltede sneen og foråret kom både med 
kulde og varme. Der kom gang i puslespil, span-
de, stylter og dukker på legepladsen. 
Nu myldrer det med mariehøns, bænkebider og 
der bliver ledt omkring på hele legepladsen og 
alle sten bliver vendt.
Vi har også været på en dejlig tur til legepladsen 
på havnen, i kan tro der blev kravlet og gravet.
Vi har fået sendt de ældste børn fra børnehaven 
godt afsted, til forårs SFO. Heldigvis kommer de 
og hilser på os gennem hegnet.

SVANNINGE BØRNEHUS
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Flere store naturområder af 
national betydning præger 
lokalområdet.  
Svanninge Bakker og Bjerge og den unikke lagune Helnæsbugten. 

Der er flere beskyttede vandløb, herunder Hor-
ne Mølle Å, Toebækken, Møllebækken, Risle-
bækken og Svanningebækken. Hertil kommer 
flere mindre vandløb; Bjørnemoseafløbet, Grub-
bemølleafløbet, etc. 
Herudover er der talrige mindre naturområder, 
stendiger og levende hegn.
Naturen er vigtig for vores lokalområde. Ro og 
stilhed giver plads til refleksion. Det er her i vo-
res område, de kreative ideer opstår og alle har 
gavn af pauser og ro. Det gælder først og frem-
mest som en daglig glæde for eksisterende be-
boere, men er også et attraktivt element for til-
flyttere. Vi er tæt på naturen og føler og mærker 
årstidernes skiften. Sommerhalvåret med leben 
og mange besøgende, og vinterhalvåret med ro 
og plads. Der er mange gode muligheder for at 
bevæge sig rundt i lokalområde, og det er med 
til at støtte muligheder for at fællesskaber op-
står. 
Vi vil understøtte udvikling af god og rig natur. 
Der kunne etableres en naturgruppe, der tager 
initiativ til kampagne, hvor det vil være muligt 
for mage at bidrage til at forbedre naturbetin-
gelser i vores område. 
Ligesom der i kommunen arbejdes med en kul-
turel rygsæk, bør der også arbejdes med en 
grøn og bæredygtig, naturrygsæk.
Lige nu er der dog ingen fælles indsat for at for-
bedre naturkvaliteten i vores område, ligesom 
der ikke er samarbejder om tiltag for at udvide 
naturarealet. 
Ved at gøre Natur til et nyt selvstændigt punkt 
i udviklingsplanen, ønsker lokalrådet, at der lo-
kalt kan opstå en større bevidsthed om vores 
fælles ansvar for at forbedre naturen. Det er 
ikke nok at overlade til offentlige myndigheder, 

og regne med at det er nok. Ønsket er at alle i 
lokalområdet er med til at forbedre forholdene 
for naturen, der hvor de bor og virker. Det gæl-
der både direkte gennem lokale handlinger på 
egne arealer, men også indirekte, med valg af 
produkter, der har en mindre naturbelastning. 
Der er følgende forlag for at få bedre natur 
fra workshop:
• Affaldsindsamling
• Plan Bi
• Giftfri Have
• Lokal aftale om jagtfrihed på truede arter 
  (hare, agerhøne, havlit, atlingand, pibeand  
 og taffeland, sølvmåge)
• Redekasser til hulrugende fugle / dyr
• Undlade efterårsklipning af hegn så der  
 er føde for fugle og vildt
• Bevar levende hegn og gamle træer
• Sten- og jorddiger trænger til positiv  
 opmærksomhed
• Regulering af bestand af vilde katte
• Kogræsserlaug lokalt
• Gyvelrydning i Svanninge Bakker
• Paddevandhuller
• Sommerfuglearealer
• Plante frugttræer
• Kortlægge vores natur lokalt 
• Bevaringsværdige lokale træer
• Beskytte levende hegn som naturkorridor
• Udvide eksisterende skove i området 
• Urørt skov i vores område
• Natur er vigtig for vores område
• Naturen inspirerer os
• Vi skal fremme bæredygtighed
• Recovery i naturen
• Naturværksteder
• Flere shelters – også private 
• Sheltersgruppe
• Naturgruppe

UDVIKLINGSPLANEN - NATUR   |  Af Susanne Jervelund  
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• Naturcampingpladser – også private
• Naturstier for alle 
• Bedre forbindelse til store stisystemer
• Hestebadested ved Millinge Klint
• Hesterasteplads med folde mv.
• Cykelrasteplads med faciliteter
• Vandreresteplads med vand etc. 
• Naturkampagner: Sammen om at  
 hjælpe viben.
• Havementor fra PØ,
• Kaffepletter,  
• Haver i havet (tang, muslinger, mv)
Det er positivt, at der er så mange gode forslag 
og handlemuligheder for alle. Lokalrådet håber, 
at flere vil gribe muligheden for at handle og 
være til at få gennemført nogle af de mange na-
turprojekter. Kontakt gerne lokalrådet, hvis der 
er større projekter som flere parter måske skal 
ind over.
Vild med Vilje
Vild Med Vilje er en bevægelse for alle i Dan-
mark, der vil gøre en konkret og lokal forskel for 
at gøre naturen vildere, rigere og mere mang-
foldig. Vild Med Vilje handler om at skabe for-
andringer gennem vidensdeling og handling. 
Målet er at få vildhed og natur ind der, hvor 
mennesker bor, arbejder og leger.
Faaborg-Midtfyn Kommune har meldt sig ind 
i konkurrencen ”Danmarks VILDESTE kommu-
ne”, og opfordrer alle lokalområder til at være 
med. I vores område er vi naturligvis også med. 
Det gode ved Vild Med Vilje er, at alle kan invol-
vere sig i at støtte naturen. Det kan være svært 
at føle sig i stand til at gøre en forskel, i forhold 
til store spørgsmål som miljø og biodiversitet, 
men nu har du chancen for at gøre en synlig 
forskel på en enkel måde. Det er let; undgå gift, 
lad være med at slå græsset, så blomstrende 
planter, byg insekthoteller og meget andet. Få 
inspiration på www.vildmedvilje.dk
Plan Bi
De vilde insekter er truet, og det gælder også de 
vilde bier. Undersøgelser viser at op mod 80% 
af bestanden er forsvundet i bare 10 år! Det skal 
vi altså gøre noget ved, og det gør foreningen 

Plan Bi. Målet med Plan Bi er at få så mange 
lokale landmænd, virksomheder, offentlige in-
stitutioner og private borgere med på at passe 
bedre på bierne. Det gør de ved at oplyse om de  
facinerende bier, og hvad der kan gøres for at 
hjælpe dem. Desuden må mængden af hon-
ningbier begrænses, da de er i konkurrence 
med de vilde bier. Læs mere på www.planbi.dk
Giftfri Have
Velfriserede plæner og sprøjtede bede er ikke 
noget rart miljø for insekter og dyreliv. Hvis vi 
vil passe på biodiversiteten, er vi nødt til at give 
mere plads til vildskab og natur i vores haver. 
Det betyder, at vi først og fremmest skal drop-
pe sprøjtemidler og vælge at have på måder, så 
det ikke er nødvendigt. Det kunne være at væl-
ge gode bunddækkende planter og acceptere at 
der er andet end græs i plænen. Det kan også 
være at slå mindre græs og lade haveaffaldet 
ligge. Sørg for at der er både vand, tørre ste-
der, stenbunker og frønnet træ i haven. Der er 
mange muligheder for at få meget mere natur i  
haven – se på www.giftfri-have.dk
Sammen om at hjælpe viben
Viberne var tidligere en vigtig forårsbebuder. 
Men nu er fuglene ved at forsvinde fra det åbne 
land. Derfor er toppen af danske landmænd og 
ornitologer gået sammen om at redde viben 
gennem kampagnen ”Sammen om at hjælpe vi-
ben”. På landsplan er viberne gået tilbage med 
ca. 75 procent siden 1976, og det samme gælder 
også i vores område. Tilbagegangen skyldes 
især mangel på gode levesteder, der betyder at 
reder med æg ødelægges og vibens unger har 
svært ved at overleve. Selvom viber kan blive 
over 20 år gamle, så uddør de efterhånden, når 
rederne med æg og unger gentagne gange kø-
res over og harves og tromles i stykker. Derfor 
er det godt, at det faktisk ER muligt (i forhold til 
EU-landbrugsstøtteordninger) at afmærke re-
der på en bestemt måde, og landmanden kan 
vælge at køre udenom rederne – så vores børn 
og børnebørn i fremtiden kan vide hvordan vi-
ber ser ud og lyder. I vores lokalområde skal vi 
også være med. 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Lokal Nyt

11

Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

Peder  Tlf. 20 29 75 23   •   Jens Tlf. 40 29 03 62

Tlf. 62 61 99 89 • www.svanningeskovservice.dk 

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

Svanninge Auto
og Traktorservice A/S
Assensvej 247 / 5642 Millinge
Tlf.: 6261 9239 / Mail: rene@s-a-t.dk
www.svanninge-auto-dk

• Professionel og ærlig rådgivning.

• Vores medarbejdere deltager i   
AutoMesters obligatoriske   
uddannelser, så vi har altid frisk  
viden og nyeste udstyr klar.

• Vores kunders biler spænder fra  
de helt nye til veteranbiler.

• Vi udfører også reparation af plæne- 
klippere, motorsave, buskryddere m.m. 

• Vi er forhandler af mærkerne STIGA, 
MTD, ECHO m.fl.

En gladere bilist 
- det handler om tillid
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Auto & Traktorservice A/S

Auto & Traktorservice A/S

Telefon 62 61 92 39

Det serviceminded Det serviceminded 
værksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:
• Traktorer
• Entreprenørmaskiner 
• Have-Park maskiner

• Biler 
• Trailer 
• Campingvogne

værkstedværksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:

• Have-Park maskiner • Campingvogne

Ring hvis du er 

»gået i stå«, så kommer vi 

næsten døgnet rundt!

Salg og service på stedet af 
hydraulikslanger og fi ttings, 

vi har et stort udvalg.

Untitled-6   1Untitled-6   1 18-01-2021   13:03:4018-01-2021   13:03:40

CAMPINGUDSTYR.DK
HKS
Campingshop.dk

6596 7105
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Syrenerne blomstrer for dig 
og Sydfynske Syrendage... 

I forårstiden er syrenerne er et af det sydfynske 
landskabs mest synlige karaktertræk. Det gæl-
der både markante syrenhegn i landskabet og 
de mange farverige syrener i private haver. De 
fynske syreners historie begynder i 1800-tallet, 
hvor de blev indført og plantet som læhegn for 
deres gode voksekraft og senere hen for deres 
skønhed og duft. 
De fleste syrenhegn er over 150 år gamle og har 
været en del af driften af områdets landbrug og 
husholdninger. Før den effektive motorisere-
de hegnskipning blev moderne, blev hegnene 
beskåret manuelt. Vedet blev brugt til bræn-
de, især var det som velegnet som risbrænde 
til komfurer. Men da brændekomfurer og ovne 
blev erstattet af oliefyr skiftede driften af de 
mange syrenhegn. Fra at have været udtyndet 
og nedskåret med jævne mellemrum, bliver de 
fleste hegn klippet med store maskiner. Det be-
tyder, at siderne består af flosne grene, mens 
der måske er lidt blomster på toppen. Et andet 
forhold er at mange syrenhegn er plantet på 
fredede jord- og stendiger, og ofte ses skadet 
når der arbejdes med store entreprenørmaski-
ner.
Det har ændret oplevelse af syrenhegnene, så 
de ikke er fyldt med blomster, men ofte ser triste 
ud med væltede døde grene og er uden blom-
ster. 
Heldigvis er der flere, som har set potentialet i at 
udvide den korte turistsæson, ved at tilbyde ak-

tiviteter knyttet op på oplevelser med syrener. 
At der årligt holdes syrenfestival i form af ”Syd-
fynske Syrendage” den 3. weekend i maj, er ef-
terhånden ved at være en solid lokal tradition.
Flere lokalområder har taget muligheden op og 
der er både guidede ture til syrenhegn, ligesom 
ruterne er markeret i folderen”10 turforslag i Sy-
renland”. 
Demonstrationsprojektet
En af ”syrenruterne” går forbi Grubbe Mølle, 
hvor lokalrådet de seneste 4 år – siden 2017 - 
har beskåret det hvide syrenhegn langs den 
tidligere Assens-Faaborg landevej. Hegnet er 
opdelt i sektioner, og det er hensigten, at hvert 
afsnit af hegnet skal plejes på en bestemt måde. 
Vi fortsætter hver vinter plejen af hegnet og ser 
frem til at følge udviklingen af hegnets udse-
ende. Vi håber, at vi kan vise vejen for hvilken 
plejemetode der giver de smukkeste hegn, med 
flest blomster, og at vi kan udbrede det til øvrige 
hegn her på egnen.
Hegnene er naturligvis synlige året rundt, men i 
anledning af Sydfynske Syrendage fortæller vi 
om projektet lørdag den 15. maj fra kl. 13-16.
Adresse: Vejen mellem Grubbe Mølle og  
Assensvej, 5600 Faaborg.
Information om Sydfynske Syrendage og  
aktiviteter på:  
visitfaaborg.dk og www.syrenland.dk

SYRENFESTIVAL   |  Af Susanne Jervelund

Marts, hvor del af hegnet udtyndes. 
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NOGET OM MÅRHUNDE – OG INDSATSEN PÅ FYN  |  Lars Erlandsen Brun

Måske har man hørt noget om 
mårhunde og judasdyr. 
Men hvad går det hele mon ud på?

Hvilket dyr er mårhunden?
Navnet på dyret er ikke helt retvisende. Arten 
hører ikke til mårfamilien. Et andet navn på dy-
ret er asiatisk vandræv. Det siger mere om dyret. 
Mårhunden hører til hundefamilien og stammer 
oprindeligt fra Østasien. Den foretrækker at leve 
i og ved vådområder, sumpe, rørskove mv.
 Mårhunden er på størrelse med en ræv. Væg-
ten inden vinter er op til 10 kg. Den har en bu-
sket pels i gullige, rødlige og grålige tone blan-
det med sorte hår på ryg og skuldre. Særligt om 
vinteren er pelsen kraftig. Hovedet har en sort 
maske. Den har korte ben – og er en dårlig lø-
ber. Men de bevæger sig gerne målrettet over 
lange afstande i søgen efter en mage. Mårhun-
den er meget knyttet til vådområder. Modsat 
ræv og mår svømmer den meget gerne – også 
over lange strækninger. Mårhunden er stort set 
kun aktiv om natten. Den er særdeles god til at 
udnytte alle mulige føderessourcer. Den er stort 
set altædende. Den sætter rigtig mange hvalpe 
– i gennemsnit 11 hvalpe pr. kuld – én gang om 
året. Hvalpene sættes i det sene forår og tidlig 
sommer. Mårhunden tager bo i rævegrave og i 
andre naturlige hulheder. Den er meget inaktiv 
om vinteren. Her sover den det meste af tiden 
væk – og tærer på fedtreserverne opbygget 
sommer og efterår. Mårhundene søger meget 
gerne sammen i par – han og hun. I perioden 
uden hvalpe er parret sjældent ret langt fra hin-
anden – måske kun op til 20-30 meter. 
Mårhunden blev i sin tid indført til Europa som 
pelsdyr i pelsfarme.  Mårhunden blev også ud-
sat i dele af Østeuropa som fangstobjekt for 
pelsjægere. Via vandring og udslip fra pelsfarme 
har mårhunden spredt sig til blandt andet Tysk-
land, Finland, Polen, de baltiske landene og til 
Danmark. Den forsøger at komme ind i Sverige 
via det nordlige Finland, men den har lidt svært 
ved at klares sig på så nordlige breddegrader. 

Svenskerne vil meget nødig have mårhunden 
ind fra syd via Danmark. Indsatsen i Danmark er 
derfor meget vigtig for svenskerne. I Danmark 
findes den over næsten hele Jylland. Den forsø-
ger indvandring til Fyn. Den forekommer endnu 
ikke på Sjælland.
Mårhunden har status som invasiv art. Den 
er ikke naturlig hjemmehørende i Europa – og 
grundet dens adfærd og biologi udgør den en 
trussel mod hjemmehørende arter. Den kan 
eksempelvis være en trussel mod jordrugende 
fugle og padder i vådområder. Den svømmer 
gerne, så øer er heller ikke sikre ynglesteder for 
fuglene. Med en status som invasiv art er der 
pligt til at bekæmpe mårhunden. Mårhunde kan 
også være vært for diverse ubehagelige para-
sitter m.m.
Hvem gør så hvad?
Indsatsen mod mårhund sker på flere fronter og 
med flere aktører. Miljøstyrelsen har det over-
ordnede ansvar for indsatsen. Noget af indsat-
sen sker med hjælp fra Danmarks Jægerforbund 
og frivillige jægere. Denne indsat er primært re-
gulering af mårhunde ved skydning eller fangst 
i fælder på private arealer. En del af indsatsen 
er også overvågning af bestanden og forekom-
sten af mårhund. Til dette bruges der etablering 
af foderpladser og opsætning af vildtkameraer. 
For at gøre reguleringen af mårhund mere ef-
fektiv, må mårhunde blandt andet skydes om 
natten og ved brug af lys og elektroniske hjæl-
pemidler – eksempelvis lysforstærkende sig-
temidler. Regulering af mårhund kræver ikke 
tilladelse fra Naturstyrelsen. De må reguleres 
hele året, men der opfordres til regulering under 
hensyn til tæver med hvalpe.
Naturstyrelsen har opgaven med regulering af 
mårhund på egne arealer og står også med an-
svaret for indsatsen med judasdyr. Judasdyr er 
steriliserede mårhunde. De seneste år er indsat-
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sen med judasdyr blevet koncentreret på Fyn, 
idet der meget nødig skulle etablere sig en leve-
dygtig bestand af mårhunde på Fyn. Fra Fyn vil 
mårhundene kunne sprede sig til Sjælland og 
videre til Sverige. 
Bruges af judasdyr er meget effektiv. De bedste 
til at finde mårhunde er andre mårhunde.
Noget om judasdyr.
Judasdyr er nogle rigtige forrædere. Så beteg-
nelsen er bestemt ikke tilfældig. Judasdyr er 
indfangede mårhunde. Der vælges kun dyr i 
god form. De er dyrlægekontrollerede og ste-
riliserede. De kan ikke formere sig, men de har 
stadig kønsdriften. Derved kan man udnytte 
mårhundenes store trang til at søge en mage. 
Mårhunde bryder sig ikke om at være alene. En 
enlig mårhund vil være i konstant søgen efter 
en mage. 
Judasdyrene er udstyret med et halsbånd. I 
halsbåndet er der blandt andet en satellitsen-
der og en vhf-sender. Senderne drives via et 
batteri i halsbåndet. Med jævne mellemrum 
sendes judasdyrets position via satellit til et 
overvågningssystem. Overvågningssystemet 
giver mulighed for at følge judasdyrets færden 
og adfærd. Er judasdyret i konstant bevægel-
se og på farten over længere strækninger – så 
er den i søgen efter en mage. Her kan de være 
meget målrettede. I et eksempel har et judasdyr 
flyttet sig fra Nordfyn til Sydlangeland i løbet 
af en uges tid. Men finder judasdyret en ledig 
mage undervejs – så går gassen af den. De dag-
lige positioner vil koncentrere sig i et bestemt 
område. Hvis den situation er stabil over en pe-
riode – så har judasdyret med stor sandsynlig-
hed koblet sig op på en mårhund af det andet 
køn. Judasdyr af hunkøn slår sig altid sammen 
med en han. Judasdyr af hankøn slår sig altid 
sammen med en hun. Man bruger derfor judas-
dyr af begge køn. Et judasdyr vil altid have lidt 
svært ved at skille et allerede etableret par. Det 
kan ske – men så skal den være i absolut top-
form – og være sej og attraktiv.  
Når et judasdyr via overvågningen viser tegn på 
at have fundet en mage – så træder der nogle 2- 
og 4-benede eksperter til. Naturstyrelsen 2-be-
nede ekspert hedder Peter Bülow Hansen. Peter 
har nogle specialtrænede hunde som uundvær-
lige hjælpere. Hundene er trænede til at opspo-
re og ”stille” mårhunde. Hvis en mårhund ikke 
ser sig i stand til at flygte – så spiller den død – 

ligger passivt hen – eller forsøger at holde gøre 
sig lidt farlig. Den adfærd er hundene trænede 
til at udnytte. Hundene markerer/giver hals når 
mårhunden er indhentet/holder sig passiv/spil-
ler død. Men det er ikke nogen loppetjans for 
Peter og hundene. Mårhundene holder typisk til 
i svært fremkommelige vådområder med siv og 
sump. De opholder sig også ofte i moser og lig-
nende ufremkommelige steder. Peter kommer 
fra Jylland, men han har stiftet bekendtskab 
med hidsige fynske brombærkrat! Det samme 
har hans hunde! I jagten kommer mårhunden/
mårhundene forrest. Så hunden. Og bagerst 
Peter – med hans særlige tvegede fangststok. 
Det går over stok og sten – gennem siv, tagrør, 
brombær og krat. Peter skal indhente både hun-
den og mårhundene. Når den ene mårhund er 
fanget – og det ikke er judasdyret – eller hvis 
begge dyr skal fanges – så fortsætter jagten på 
det andet dyr. Hverken Peter eller hundene har 
tendens til overvægt!  
Judasdyrene er meget effektive til at finde mår-
hunde. Det gælder især i områder med ret få 
vilde mårhunde. På Fyn har der de seneste år 
været ca. 5-6 judasdyr på arbejde. I perioden 
2018 til og med 2020 er der blevet fanget/re-
guleret/trafikdræbt 18 mårhunde på Fyn. En af 
dem i nærheden af Svanninge, hvor judasdyre-
ne også kommer forbi ind i mellem.
Mange af de 18 mårhunde er fanget eller regu-
leret ved hjælp af judasdyrene. Judasdyrene  
giver også et godt overblik over mårhundenes 
mest attraktive levesteder på Fyn. Der dør des-
værre også nogle judasdyr under tjenesten. 
Nogle bliver dræbt i trafikken. Nogle går til i 
landbrugsmaskiner. Nogle forsvinder bare spor-
løst fra jordens overflade.    

Tager vi et kig på situationen for Danmark, så 
er der i de senest år nedlagt ca. 3.300 mårhun-
de årligt.  

”Team Bülow” med fanget mårhund 
Foto: Peter Bülow Hansen
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 HØSTFESTIVAL 2021 - NYT PÅ BAUNEBJERG  |  Af Pusser

Høstfestivallen på plads...  
Så sæt kryds i kalenderen fra d. 27. august til d. 5. september 2021. 

Igen i år er der et tæt pakket program. 
Mulighed for gode oplevelser for alle. 

Fællesskab, nærhed, kunst og kultur, er som 
altid omdrejningspunktet for en lang række 
arrangementer. Tag med til fællesspisning i 
Sognegården, Høstmarked ved Brugsen, Høst-
festivalgudstjeneste i kirken, som vi plejer. Men 
kom også med til Åben Have, rundtur til nogle af 
sognets bevaringsværdige ejendomme og til en 
rolig aften i Nørremarken. 
Der vil I år være fine præmier på spil til den 
flotteste høstpyntede ejendom, så vær med til 
at pynte byerne smukt op, til glæde for os alle 
sammen og alle dem som besøger os.
Hvis du brænder inde med et lækkert arrange-
ment eller en god idé, som kunne passe ind i 
Høstfestivallen, skal du endelig ikke tøve med 
at kontakte Pusser på skovlyplantage@jubii.dk

Programmet kommer i augustudgaven  
af Lokal Nyt. Husk også at følge med på  
facebooksiden: 
Høstfestival Svanninge- Millinge - Faldsled. 

Nyt på Baunebjerg...

Tag kaffen med og nyd naturen, freden og 
roen i området, den flotte udsigt til kirken og 
køerne der græsser. 
I løbet af den seneste tid, er der blevet sat hegn 
op på kommunens areal ved Baunebjerg og 
Kunstgræsbanen. Det er gjort for snart at kun-
ne lukke ca. 4-5 køer med kalve ud på arealet. 

Køerne skal holde græsset nede på arealet hele 
sommeren og dermed være med til at højne na-
turværdierne i området, til glæde for biodiversi-
teten. Der er tale om sommergræsning, og køer-
ne bliver taget hjem igen til efteråret. 
Der bliver rigeligt med låger og stenter i hegnet, 
så man fortsat kan færdes på arealet. Vær dog 
opmærksom på at holde god afstand til dyrene 
og gå aldrig mellem en ko og en kalv, da det kan 
give farlige situationer. Hunde må ikke tages 
med ind i hegningen, når køerne går i indheg-
ningen.
I det fjerneste hjørne af arealet - modsat kunst-
græsbanen, har kommunen opsat 3 borde-bæn-
kesæt i en dejlig krog mellem de små træer og 
mosen. 

Af Pusser / Lokalrådet
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KIRKEBL A D

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Konfirmander med ”Gå (på) mod” 

Hidtil har dette års konfirmander trodset 
vejrliget og de enorme begrænsninger og ud-
fordringer undervisningstilbuddet i lang tid 
har været underkastet.  
Længe modtog konfirmanderne slet intet undervis-
ningstilbud, og det er beklageligt, men så snart vi 
kunne forsamles udendørs, begyndte vi at mødes ved 
Svanninge præstegård om onsdagen fra 19.00-20.30, 
og så har vi gået tur med Walk & Talk i Svanninge 
bakker og lavet bål og drukket varm kakao i præste-
gårdshaven. 

Men nu sker der endelig noget på restriktionsfronten, 
som vedkommer alle. Først og fremmest konfirman-
derne, som naturligvis er meget spændte på, hvordan 
deres konfirmationer vil blive og hvor mange de kan 
invitere med i kirke på dagen for deres konfirma- 
tion. I Falsled kirke er der konfirmation fredag den 
30. april kl. 11.00, og ellers er konfirmationerne ud-
sat til henholdsvis lørdag den 28. august i Svanninge 
kirke og søndag den 29. august i Falsled kirke. Tids-
punktet for de enkelte konfirmationer i august fast-
sættes ud fra løbende lempelse i restriktioner.

Fortsættes næste side...
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Pinsesolen vækker de slumrende livsånder og griber om liv og hjerte og byder os op til dans

Som det er nu, kan vi atter holde gudstjenester af al-
mindelig længde og med fællessang, ligesom vi atter 
kan være flere deltagere både inden- og udendørs.

Konkret er der nu ikke længere tidsbegrænsninger 
på 30 minutter for gudstjenester eller andre kirke- 
lige handlinger. Vi kan også atter synge sammen, da 
anbefalingen om ikke at synge sammen er bortfaldet.

Vi kan nu også være langt flere forsamlet i kirkerne 
til gudstjenester, konfirmationer, bryllupper og be-
gravelser. Arealkravet bliver lempet fra 7,5 til 2 kvm 
per person ved siddende arrangementer og 4 kvm, 
hvis der ikke i det væsentlige siddes ned. Altså det 
arealkrav, som var gældende indtil jul. 

I flere måneder har vi skullet holde 2 meters afstand 
til hinanden. Det behøver vi ikke længere, nu kan vi 
nøjes med 1 meter. Med mindre der skal synges – så 
hedder det 2 meters afstand.

Til stor glæde for konfirmanderne bliver det nu mu-
ligt at mødes op til 25 personer indendørs til for-
eningsaktiviteter - fx som konfirmandundervisning.

Det vil sige at vi i tilfælde af regn ikke er nødt til at 
aflyse, men blot forsamler os i kirken eller i konfir-
mandstuen. 

Børne- og ungdomskor må vente lidt endnu med at 
komme i gang, for aktiviteter, hvor sang er bærende, 
er fortsat ikke tilladt for så mange. Her gælder for-
samlingsforbuddet på 10 personer fortsat.

For de voksne gælder her desuden stadig det almin-
delige forsamlingsforbud på 10 personer. Foredrags-
aftner, koncerter og studiekreds må vi derfor også 
vente tålmodigt på lidt endnu. Til gengæld gælder 
det udendørs forsamlingsforbud på max 50 personer 
også for aktiviteter som højskoleaftener, sorggrupper 
og lignende. Så hvis der er flere end 10 personer for-
samlet, kan man mødes udenfor. 

Vi går nu alle lysere og mildere tider i møde, og for- 
håbentlig vil jeg aldrig igen skulle bruge spalteplads 
på at beskrive skærpede eller lempede Covid-19  
restriktioner. Forår og sommer kalder med kærlige, 
varme solskinskys og glade grin under en høj blå 
himmel.

I ønskes alle et velsignet forår og  
en vidunderlig sommer. 

Mange gode hilsener fra Sognepræst  
Therese Strand Kudajewski

I pinsen er der tradition for at stå tideligt op og se 
pinsesolen danse. Der er noget dansende let over pin-
sen, som jo er tiden på året, hvor vi fejrer Helligånden 
og kirkens tilblivelse, genfødsel og det levende håb. 
Men lige så luftigt dette er, lige så svært kan det være 
for den rationelle tanke at forstå, for hvordan fejrer 
man den åndelige dimension af tilværelsen, uden at 
det hele blæser bort som uforståelig abstraktion og 
brister som sæbebobler i sommervinden. 

Det vil du kunne opleve i Svanninge kirke, hvor 
kirken Pinsedag, den 23. maj kl. 11.00 er prydet og 
pyntet i sit fineste blomsterskrud og hvor musik og 
vellyd, ord og ritual smelter sammen i fejringen af 

pinseunderet, som er et lige så stort under i dag, som 
det var for de første disciple. 

I Apostlenes Gerning findes skildringen af pinseun-
deret, men hvad der bogstaveligt skete, fortaber sig i 
det dunkle. Det var som en ild, og for dem, der blev 
grebet, var der ingen tvivl om at Jesu ånd nu var hos 
dem. Der er ganske enkelt noget vi ikke kan forklare, 
men vi kan mærke det. Vi kan mærke, når ånden le-
ver i os, og vi bliver grebet om hjertet og får lyst til at 
danse og synge, le og elske. Alt dette kan ske i kirken, 
for hvor bare to eller tre er forsamlede i Jesu navn – 
lover Gud os at være til stede i sit ord og med sin ånd. 

Så velkommen i kirke også Anden pinsedag, den 24. 
maj til en vidunderlig smuk skovgudstjeneste i en 
lysning i skoven ved Trente-mølle. Gudstjenesten be-
gynder kl. 11.00, og medbring gerne en god madkurv 
med lidt ekstra godt i og et tæppe eller en stol at sidde 
på. På Kirkens hjemmeside findes mere information 
om alt det praktiske. 

                                                                    Glædelig pinse   
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Forår og påske

Nu skal alle gravstene sikres

På kirkegårdene er der taget gran af, 
stedmoder og påskeliljer er plantet, til 
påske blev der lavet pynt til kirkerne 
og dekorationer uden for kirkerne og i  
præstegården. 

Ukrudtet er til at styre endnu og det 
længste græs er blevet slået. 

Vi har malet og bygget et lille træskur 
ved graverhuset, som vi kan bruge til at 
lave kreative ting i.

Hilsen graverpersonalet.

Nye regler betyder, at pårørende med 
brugsret til et gravsted selv har ansvaret 
for at sikre deres gravstene og monumenter 
mod eksempelvis at kunne vælte.
En tragisk ulykke på en københavnsk kirkegård i 
2016, hvor et lille barn døde efter, at en gravsten var 
væltet ind over barnet, betyder ændrede regler for 
sikring af gravsten på landets kirkegårde - herunder 
kirkegårdene i Svanninge og Falsled.

Den tragiske sag fra København har gi-
vet anledning til, at Arbejdstilsynet har 
udstedt et påbud om, at landets gravstene  
skal sikres mod fremtidige tilsvarende  
eller andre alvorlige ulykker. Dette sker for 
at sikre både de ansatte og besøgende på 
landets kirkegårde.

Det er indehaveren af brugsretten til et 
gravsted - dvs. ofte de pårørende - der 
til enhver tid har ansvaret for gravste-
dernes og gravstenens sikkerhed. Hvis 
en gravsten fx udgør en sikkerhedsrisiko, er det 
dermed indehaveren af brugsretten til gravstedet,  
der har ansvar for at sikre gravsten.

Heldigvis betyder de nye retningslinjer ikke, at alle 
nu personligt skal vurdere, om deres gravmonumen-
ter står stabilt. Dette ansvar ligger hos menigheds-
rådet, som fortsat er ansvarlige for sikkerheden på 
kirkegårdene og dermed skal kvalitetssikre arbejdet 
med sikringen af gravstenene. I Svanninge og Falsled 
er vi i gang at efterprøve sikkerheden. 

Omkring 35 gravsten er vurderet i risiko for at kunne 
vælte, og Menighedsrådet vil skrive ud til dem, der 
har brugsretten til disse gravsteder, for at gøre op-
mærksom på, at deres monumenter skal sikres. Alle 
berørte gravstedejere vil i nærmeste fremtid blive in-
formeret nærmere i et brev. Indtil da skal man ikke 
foretage sig noget.

Har man som pårørende brugsretten til et gravsted 
og har fået besked om, at et gravmonument skal sik-
res, er det vigtigt at man handler på dette. 

Hvis et monument forvolder person- eller ting- 
skade ved at fx hele eller dele af monumentet vælter, 
er det nemlig indehaveren af brugsretten, der som 
udgangspunkt står med det fulde økonomiske og  
juridiske ansvar. Omkostningerne til sikring af mo-
numenter påhviler også indehaveren af brugsretten.

                                      Svanninge sogns Menighedsråd

Foto: Jørn Ungstrup
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GUDSTJENESTEPLAN - FORÅR 2021

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN

SOGNEPRÆSTEN
Therese Strand Kudajewski 
Bjergevej 1, Svanninge 
5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 94 54 
Mobil: 42 40 97 47 
MATN@km.dk
Fredag er fridag

KIRKESANGER
Anne-Kirsten Jensen
Dauretoften 7, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 23 90 54 77

ORGANIST
Helene Blum
Tlf. 29 61 68 30
helene@heleneblum.dk

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER
Kurt Rosendahl Hansen 
Irisvej 5A, Falsled
5642 Millinge
Tlf. 62 68 13 90

KIRKEVÆRGE
SVANNINGE OG  
FALSLED
Felix Bering Pedersen
Præstevænget 4
5642 Millinge
Tlf. 40 21 52 86

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND
Benthe Rasmussen
Smedevænget 3, Svanninge
5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 94 92

KIRKEGÅRDE
SVANNINGE OG  
FALSLED 
Graver Dorte Matthiesen
Brahesvej 2, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 72 33 / 30 55 54 70
svanninge-falsled@mail.dk
Mandag er fridag

SOGNETS HJEMMESIDE:  WWW.SVANNINGESOGN.DK

KIRKEBIL:  Faaborg Taxa - tlf. 6261 8800 - Bestilling senest dagen før

  Dagens navn Dato Svanninge Falsled
Bededag 30. april  11.00  - Konfirmation
4. søndag efter påske   2. maj 11.00  – Konfirmandgudstjeneste. 
   Tema: Ensomhed. 
   Mere info på kirkens hjemmeside.
5. søndag efter påske   9. maj 09.30 11.00
Kristi himmelfart 13. maj  19.00
6. søndag efter påske 16. maj 11.00 09.30
Pinsedag  23. maj 11.00  –  Pinsefestgudstjeneste. 
   Mere info på kirkens hjemmeside.
2. pinsedag 24. maj 11.00  -  Skovgudstjeneste v. Trente Mølle 
   Husk madpakke og stol/tæppe til at sidde på.
   Mere info på kirkens hjemmeside.
Trinitatis søndag 30. maj  14.00   Ole Buhl
1. søndag efter trinitatis   6. juni 09.30 11.00
2. søndag efter trinitatis 13. juni 11.00 09.30
3. søndag efter trinitatis 20. juni 09.30 11.00
4. søndag efter trinitatis 27. juni 14.00   Ole Buhl 
5. søndag efter trinitatis   4. juli 11.00 09.30
6. søndag efter trinitatis 11. juli  14.00 
7. søndag efter trinitatis 18. juli 14.00 
8. søndag efter trinitatis 25. juli  14.00
9. søndag efter trinitatis   1. august 11.00 09.30

Foto: Jørn Ungstrup
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NYT FRA SVANNINGE FOLKEMINDESAMLING  |  Af Bruno Clausen

NYT FRA DANSKE SENIORER SVANNINGE  |  Af Ernst Jørgensen

I Svanninge Folkemindesamling har vi haft en 
travl vinter med registrering og modtagelse af 
arkivalier fra mange steder i sognet. 
Den ordinære generalforsamling, som normalt 
afholdes i maj, er ligesom i 2020 udsat til sep-
tember p.gr.a. sundhedsrestriktionerne. Det 
meddeles nærmere i næste Lokalnyt, men Hen-
ning Lynghøj, Svanninge, vil ved den lejlighed 
fortælle spændende erindringer fra sognet. Vi 
håber stadig at finde en Faldsled-repræsentant 
til ledig bestyrelsespost, da det vil være godt 
både for byen og for arkivet.
En del har set den genopsatte udstilling om 
Svanninge Skoles historie, men af naturlige 
årsager ikke så mange som første gang ved 
2018-opsætningen. Udstillingen slutter til pinse 
og er sidste gang åben torsdag 20.maj kl. 19-22. 
Årets sommer/efterårsudstilling  bliver en op-
dateret genopsætning af udstillingen fra 2004 
om Svanninge Sognegaards historie. Det gamle 
forsamlingshus er fra 1904, men det er i år 70 
år siden, Sognegaarden fik sit nuværende ud-
seende.

Desuden er årets sogneudflugt planlagt til det 
naturskønne område Strandholmen nær As-
sensvej på Millinge Mark, hvor der vil blive  
fortalt om områdets historie. Også dette vil der 
blive nærmere orientering om senere.

Folkemindesamlingen har til huse i Svanninge 
Sognegaard på 1. sal med indgang i gavlen fra 
Ryttervej.

MAN KAN KONTAKTE:
Bruno Clausen, arkivleder, tlf. 62 61 93 66 
Susanne Jervelund, formand, tlf. 21 73 67 18 
Jon Ingemansen, museumsleder, tlf. 51 21 90 17

Mail: svanninge.arkiv@gmail.com

Vi har nu haft Corona nedlukning et år. Vi savner 
alle sammen vores sociale samvær enten det er 
i vores madcafe eller nogle af  de andre aktivite-
ter vi har i vores forening .

Vi nåede lige i år 2020 at sige velkommen til det 
nye værtspar i Sognegården og en udflugtstur 
Faaborg Midtfyn kommune, rundt langs skellet 
til de kommuner, der grænser op til vores kom-
mune. En tur der nok overrasker mange, hvor 
stor en kommune vi bor i, det sluttede med at al 
aktivitet lukkede ned.

Sker der ikke snart ikke noget ?  
Coronaen havde vundet første omgang. Der er  
flere der spørger, om der ikke snart sker noget. 
Jeg kan forsikre, at lige så snart der er er en  
åbning til, at vi kan komme i gang med vo-
res aktiviteter, starter vi op. Der ser nu til i  
skrivende stund, at der kan blive en mulig-
hed for at vi kan starte vores madcafe op nog-
le gange inden sommer, selv om vi skal vise 
coronapas, men det er vel heller ikke det store 
problem med den aldersgruppe vi repræsen-
terer. Til en af de første cafe-spisninger vil der 
blive holdt en ultrakort generalforsamling sim-
pelthen for at få foreningen gjort handlings-
klar og lovlig (intet at frygte). Vi glæder os til 
at se jer alle igen til mange gode timer sam-
men.                                                                                                                                          

Dit Lokalhistoriske Arkiv og museum

Tak til vore firmamedlemmer:
Antik Postludiet, Murermester Bekkelund,  
Murermester Heino Larsen,  
Elinstallatør Jens Nielsen samt  
Svanninge Auto- og Traktorservice  
for sponsorering 2020/21.
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Nu kan vi ikke holde det 
ud mere !!! 
Så vi kaster os ud i noget nyt og fortsætter noget kendt.

Heldigvis er medlemmernes kontingentbetaling 
sat i bero, vi takker for opbakningen indtil da – 
men vi vil så gerne i gang igen.

Efter påske startede vi derfor forskellige hold 
op udendørs ved hallen/skolen, og et i Faldsled 
skov, ved kirken.

Ugerne i april kommer til at ligne hinanden, må-
ske også i maj – lad os se hvad corona bringer 
og følg med på FB. Begivenheder oprettes lø-
bende.

Hold øje med FB for begivenheder 
Hvor der er max antal deltagere. Og deltag trygt 
hvis du skal være med, til der er fyldt op‼

Mandag er der (første gang 12/4):

Gå / løb / styrke i Faldsled skov  
Kl. 17.00 til 17.40, parkering ved kirken, med Lars.

Outdoor step, workout  
Kl. 17.15 til 18.00 v/hallen, med Ann og Inge.

Tirsdag (d.6/4) er der:

Cykeltur for alle  
17.30 til 18.30 fra hallen med Carsten.

JUMP kl 17.30 til 18.30 v/hallen med Maria.

Onsdag (7/4) er der:

TRX kl 16.45 til 17.15 bagved hallen med Lars.

Yogagåtur fra hallen i lokalområdet  
kl 17.15 til ca. 18.30 med Ann.

Torsdag (8/4) er der:

JUMP kl 17.00 til 18.00 v/hallen med Mette.

TRX kl 17.15 til 17.45 bagved hallen med Carina.

Cykeltur for øvede kl 17.00 fra hallen med Kim.

Søndag (11/4) er der:

JUMP kl 9.00 til 10.00 ved hallen med Maria.

Lørdag eller søndag

Onlineyoga med Ann som altid. Video kan altid 
tilgås, når det passer dig.

Når det bliver varmere kommer der også 
udeyoga på programmet.

Alle udendørs hold er selvfølgelig med forbe-
hold for vejret.

Vi håber på at se jer, det bliver så hyggeligt  
- alle er velkommen.

FS FITNESS  | Af alle instruktørerne i FS Fitness
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ROSA OG STEENSVANG  |  Af Rosa Viola Hansen

Rosa og anemoner
Og jo, naturen, de små anemoner, det spirende liv i 
underskoven udenfor hendes vindue, det giver mod 
på livet – især når pandemien gør det svært at se 
børn, børnebørn og oldebørn.

Tidligere Danmarksmester i roning, Rosa Viola Hansen, født i 
1930 i Viborg, har dyrket sport siden 1947. Kærligheden brag-
te hende til Faaborg i 1952, hvor hun fik arbejde som telefonist. 
Betingelsen for, at hun sagde ja til at flytte ned til hendes kære-
ste var, at vejene i Faaborg skulle asfalteres. Brostenene gjorde 
det umuligt at gå for pigerne i deres høje hæle. Spejderpige livet 
igennem og hun er stadig aktiv i bevægelsen og dybt taknem-
melig for spejdernes hjælp. ”Der er et sammenhold der betyder 
alt,” siger hun, mens hun kigger ud på skoven foran sit værelse på 
Steensvang. Rosa fik nemlig amputeret det ene ben for nogle år 
siden og skulle flytte fra Hospitalstræde i Faaborg til plejehjem-
met. At kigge ud på skoven er én ting, men det bedste er at være 
ude i det frie. Og det kan hun når Kevin, en ung sygeplejestude-
rende, tager hende med på cykeltur. Første gang han tilbød en tur 
spurgte hun, ”Skal jeg sidde bagpå eller på stangen?”.

At vågne op på et hospital og få at vide at man har fået amputeret 
et ben er et stort chok. Ens liv har simpelthen slået en koldbøtte. 
Det var svært at lægge sit liv om og finde andre veje og at skulle 
plejes, og den pleje fandt jeg på Steensvang. Jeg har det godt når 
det skal være sådan. Jeg sidder midt i en dejlig skov og venter på 
at skovbunden eksploderer med et hvidt tæppe af:

... hvide anemone!   Det giver livsmod.

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

Denne dejlige sang som siger så 
meget om både sorg og glæde.

Med 90 år er der ikke meget at for-
vente af livet efter et meget aktivt 
liv med sport. Det var roning der 
fyldte mit liv. Spejderlivet har også 
givet mange venner og sjove timer 
– og gør det stadig.

Vil du være med i ”Fyns længste loppemarked” d. 28.august  
og  29. august 2021, hvis corona tillader det. 

Loppemarkedet foregår hos private, gennem Faldsled, Millinge og 
Svanninge igen i 2021. I år skal vi vokse os endnu større. Send en 
besked til Ann på sms 3024 7248. Så kontakter jeg, eller en anden 
fra loppemarkedsudvalget, dig når tiden nærmer sig og vi kan få 
koordineret tidspunkter og gode tiltag.

”Fyns længste loppemarked” 
Sæt kryds i kalenderen



Skal vi have delebil?
ByensBil.dk er et mindre delebilsselskab der har specialiseret sig  
i at drive delebiler i de mindre samfund i Danmark.  
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DELEBILSORDNING  |  Af Susanne Jervelund

ByensBil.dk har pt mere end 40 biler fordelt i 
Vestjylland, Djursland og på Fyn. På Fyn er der 
pt. 4 biler, 1 i Ringe, 1 i Gislev og 2 i Ryslinge. 
ByensBil.dk tilbyder en billig alternativ til at 
have egen bil samt Bilgaranti. Bilgaranti bety-
der at man er sikret en bil hvis bilen i ens by ikke 
er ledig. Man kan læse mere om bilgaranti på 
ByensBil.dk
Der sker i disse år store ændringer i vores trans-
port vaner. Bl.a. bliver der sparet på den kollekti-
ve trafik. I de sidste mange år har løsningen for 
os i de mindre samfund været at anskaffe os en 
bil eller en bil mere i hustanden for at få logistik-
ken til at gå op. Dette er hverken godt for den 
personlige økonomi eller miljøet. Mange mener 
at det ikke er muligt at bo i et mindre samfund 
uden at have en eller flere biler i hustanden.
ByensBil.dk forsøger at løse denne udfordring 
ved at sætte mindre biler til rådighed for bor-
gerne i de mindre samfund. Dette gøres i sam-
arbejde med de lokale foreninger og det lokale 
erhvervsliv.
I lokalrådet kunne vi godt tænke os at under-
søge om der er interesse for at få ByensBil.dk 
til vores område. For at få konceptet til området 
kræver det en kombination af brugere der øn-
sker at bruge konceptet og et antal sponsorer til 
at dække opstartsomkostninger.
ByensBil.dk har forskellige abonnementsord-
ninger. Grundlæggende er kravet til opstarts-
omkostningerne samlet 700 point ved opstart. 
Bindingsperiode for brugerne: Medlemsskabet 
kan opsiges løbende måned + 30 dage. 

Ved opstart binder man sig dog for en periode. 
F.eks laver ByensBil en aftale med lokalområ-
des gruppe om at de medlemmer der melder sig 
til inden opstart binder sig til en periode f.eks  
12 mdr. Der vil så give 12 mdr’s point. Krav til 
medlemmer er, at de har et gyldigt kørekort og 
at de ikke står i RKI.
Tankning: Har man brug for at tanke mens man 
har bilen tanker man billigst muligt og sender 
kvittering til ByensBil. Udgifter refunderes her-
efter på måneds-fakturaen. Der er ikke særlig 
aftale med nogen benzinselskaber.
ByenBil sørger for alt drift og vedligehold, og er 
rundt ved alle bilerne en gang om måneden for 
at sikkerhedstjekke og rengøre.
Bilen skal stå der hvor der forventes der vil være 
flest brugere og hvor den vil være mest synlig. 
ByensBil sætter en nøgleboks op i nærheden 
af bilen men dog ikke for tæt på. Stedet hvor 
nøgleboksen skal side skal helst være under et 
halvtag med lys og meget gerne med kamera- 
overvågning. Det kunne for eksempel være ved 
indgangen til Brugsen i Millinge, men det kunne 
også være et andet sted.

Hvis der er spørgsmål til delebilsord-
ningen og / eller interesse for at vi skal 
arbejde videre med muligheden for at få 
en delebil til området, må interesserede 
meget gerne kontakte lokalrådet. 
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FALDSLED/SVANNINGE SG & I  |  Af Flemming Lunde

Årets fugleskydning var planlagt til 15.6 – 19.6., 
men grundet situationen omkring Coronavirus 
og de gældende restriktioner med forsamlings-
forbud både ude og inde, har bestyrelsen i FS 
sammen med fugleskydningsudvalget, efter 
grundig overvejelse besluttet, at den usikker-
hed/uvished vi pt. lever med og som helt sik-
kert vil præge landet i den kommende tid gør, 
at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre en  
fugleskydning, som jo baserer sig på traditio-
ner, fællesskab, socialt samvær, hygge og ikke 
mindst en stor fest med mange mennesker 
samlet i hal og telt. 

FS ønsker at udvise samfundssind og ansvarlig-
hed, så vi fortsat kan leve op til den rolle vi har, 
som lokalområdets samlingspunkt.
En ting er dog sikkert: Fugleskydningen vender 
stærkt tilbage 3. uge i juni 2022.
Det er en rigtig træls men nødvendig beslut-
ning, som vi håber at I alle har forståelse for og 
kan acceptere.
Alt tyder heldigvis på at udviklingen i COVID-19 
går den rigtige vej og når vi kommer hen i august, 
bør alle der ønsker det, være vaccineret og for-
samlingsforbud er ophævet jf. gældende plan.

FUGLESKYDNING 2021 
– UDSKYDES til 2022

 – derfor har vi besluttet at der afholdes 
en efterårsfest i Svanninge Hallen, hvor 
          vi skal spise danse og hygge, så 
        sæt kryds i  kalenderen.

LØRDAG D. 
30. OKTOBER 2021

Musikken – Hits ’N’ Covers er klar.
Nærmere information ang.  

tidspunkt, menu og tilmelding kommer i 
løbet af sommeren.

Det skal 
fejres!

GENERALFORSAMLING 
i Faldsled-Svanninge SG & I
FS fik ikke afholdt årsmøder og generalforsam-
ling tilbage i februar grundet nedlukningen.
Vi vil i løbet af maj måned melde datoer ud for 
afholdelse af generalforsamling og årsmøder.
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Faldsled/Svanninge SG & I  
den LOKALE IDRÆTSFORENING 
med de mange spændende tilbud

  Se mere på www.faldsledsvanninge.dk              Følg os på Facebook

FODBOLD

PETANQUE

HÅNDBOLD

FITNESS

BADMINTON

GYMNASTIK

FLOORBALL

SVØMNING

TENNIS

TRÆKLATRING

ÆLDREGYMNASTIK

 

Grundet ”CORONA” situationen har vi p.t. kun planlagt 1 arrangement, 
    som vi håber kan gennemføres efter gældende restriktioner. 

( husk evt. ”corona pas” hvis der ikke er ændringer i mellemtiden )  

 Gammeldags kyllingesteg  
med nye kartofler, hjemmelavet rabarberkompot og 

agurkesalat, is og jordbær til dessert. 

 fredag den 11. juni Kl.18  
Pris pr. person kr. 150,- børn u/ 12 år halv pris 

tilmelding på tlf. 62619446 
( senest 8.juni ) 

Vi har mange ideer som vi vender tilbage med, når alt igen bliver normalt. 

MEN vi er også pressede: 
Derfor opfordres alle til at forny, gentegne eller    

nytegne Medlemskab, ved at benytte oplysninger i 
det blå felt. 

Følg evt. med på vores hjemmeside 
 

Bliv medlem af 
foreningen Kulturhus  
Svanninge Sognegaard. 
Det koster kr. 100,00 
årligt pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales i 
Dagli´Brugsen Millinge,  
hos værtsparret i 
Sognegaarden  
eller indsættes i 
Sparekassen Fyn : 
 Kontonr. 
 0828    801 0003351 
MobilePay: 28962 
Husk at oplyse: 
 Navn og adresse. 
Det er vigtigt, at 
Sognegaarden har 
mange medlemmer, når 
der bl.a. skal søges 
midler fra fonde m.m. 
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Med kvaliteten i højsædet og et særdeles 
kompetent og veluddannet personale, 
løser vi alt indenfor entreprenøropgaver

Vi løser opgaver for både private, boligforeninger,
store som små virksomheder og offentlige virksomheder.
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•  Landbrug
•  Vintertjeneste

•  Slamsugning og spuling
•  Avanceret TV-inspektion med rapport
•  Forsikringsskader – vi håndterer sagen
•  Rep. af rørskade uden opgravning
•  Alt indenfor kloakarbejde
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Søren Strandgaard og Erik Vinther 
har skrevet teksten og den profes-
sionelle fotograf Bert Wiklund har 
leveret hovedparten af billederne til 
en stor bog om den fynske natur, der 
udkom i september 2020.                                                             

Hvorfor denne bog 
En dag efter at Søren var startet på sin senior-
stilling, kom Bert Wiklund forbi og foreslog, at vi 
skulle lave en bog om Fyns Natur. Søren måtte 
have tid nu, hvor han ikke længere var skovri-
der. Siden Fyns amts udgivelse af en bog, der 
beskriver geologi, kulturhistorie, biologi og 18 
ture til fynske naturområder, findes der ikke en 
samlet beskrivelse af den fynske natur. Bert 
havde billederne, og Søren havde historierne. 
Da Erik Vinther samme dag hørte om snakken, 
udbrød han, at han også regnede med at skrive 
en bog om Fyns natur med baggrund i mange 
års forvaltning, kortlægning og overvågning 
af naturen. Vi blev derfor hurtigt enige om et 
samarbejde. Med baggrund i nogle udbytterige 
drøftelser startede vi derfor processen i januar 
2017.
Vores mål med bogen er at videregive vores 
kendskab til den fynske natur på en sådan 
måde, at bogen inspirerer læseren til at besøge 
Fyns mange fine naturområder, hvor man i fred 
og ro kan betages af skønheden og nyde fre-
den i de smukke landskaber samt opleve dyre-
nes aktivitet og blomsternes pragt. Fyn har flere 
naturområder af national betydning især der, 
hvor landet møder de lavvandede havområder 
nord og syd for Fyn. Samtidig lægger vi i bogen 
ikke skjul på, at naturen i Danmark og på Fyn 
er hårdt presset, og at der er forsvundet mange 
plante- og dyrearter. Men det er vigtigt for os at 
pointere, at der også er mange solstrålehistori-
er, og at det er muligt at vende udviklingen.
Det er vores håb, at vi med bogens hyldest af 
den fynske natur også anerkender det store ar-
bejde, som lodsejere, dyreholdere og myndig-
heder gør for at sikre naturen i et land med store 
interesser i at udnytte jorden til andre formål. 

Vi har valgt at medtage ca. 60 spændende om-
råder, hvor der også er offentlig adgang. Der vil 
utvivlsomt være læsere, som er uenige i vores 
valg. Det er forståeligt, men vi har været nødt til 
at begrænse os og træffe nogle valg. 
Bogens indledende afsnit beskriver naturgrund-
laget på Fyn herunder en kort introduktion til de 
fleste fynske naturtyper. Dernæst følger et af-
snit om naturbeskyttelsen i Danmark og på Fyn, 
inden der sluttes af med en beskrivelse af for-
valtning og genopretning af den fynske natur.
Hovedparten af bogen handler om de udvalgte 
naturlokaliteter. Hvert hovedafsnit starter med 
en personlig oplevelse eller indtryk af naturom-
rådet. Begge forfattere har derfor skrevet i jeg-
form. Synspunkterne er vore egne og bygger på 
personlige oplevelser og erfaringer. Der er for-
enklede kort til alle afsnit med angivelse af den 
lokalitet, som er beskrevet og med angivelse af 
parkeringspladser og stier. 
Hvad er det særlige ved Fyns natur?
Det helt særlige er kystlandskabet. Vi har 1.100 
kilometer kyst rundt om Fyn og øer. Og så har vi 
Sydfynske Øhav, der er et druknet bakkeland-
skab, med de mange øer strandenge og lagu-
ner, Vi har lavvandede områder med rastende 
fugle mod nord og syd og bælterne på begge 
sider, hvor vandet strømmer igennem og skaber 
en helt anden natur. Det er en ret fantastisk ting. 
Fyns placering midt i Danmark betyder også, at 
den fynske natur indeholder noget af stort set 
alle naturtyper.
Svanninge bakker og bjerge
Et af områderne, der beskrives i bogen, er selv-
følgelig Svanninge bakker og Bjerge. Som ape-
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ritif til bogen følger her afsnittet fra bogen om 
de meget spændende rigkær og kilder, som fin-
des i bakkerne, og som kun få kender til:

Rigkær og kilder
Naturplejen i Svanninge Bakker har afdækket 
fine forekomster af både rigkær og kilder.
I den vestligste del af bakkerne findes rigkær 
med mindre bestande af maj-gøgeurt. 

Her træffes desuden den relativt sjældne but-
blomstret siv. 
For foden af den vestlige del af bakkerne sprin-
ger et antal kilder. Kilderne fødes af nedbøren i 
de høje bakker, og hvor grundvandsspejlet mø-
der jordoverfladen opstår kilderne. Der er be-
mærkelsesværdig stor vandføring i de bække, 
der fødes af kilderne. Flere af kilderne er dræ-
net i 1940’erne og 1960’erne. På trods af dræ-
ningen har kilderne stadig en forholdsvis artsrig 
flora med bl.a. det for lysåbne kilder så karakte-
ristiske mos Crateneuron filcinum. 
En af kilderne udgør resterne af et tidligere 
særdeles stort kildeområde med udstrømmen-
de grundvand. Resterne af kilden har en stor 
hvælvet opbygning af tørv og kildekalk. I 2017 
gennemførte Naturstyrelsen et restaurerings-
projekt, der fjernede drænene, og nu strømmer 
vandet igen ud fra bakken. Med tiden vil kilde-
området antagelig blive et af de største på Fyn. 
Kildeområdet har flere kildeløb efter opgravnin-
gen af drænrørene. Det opstrømmende vand er 
flere steder rødt. Det skyldes, at jernforbindelser 
i jorden bliver iltet og danner okker. Med tiden vil 
okkerdannelsen aftage i takt med at jernforbin-

Afløbet fra kilderne helt mod nordvest danner et lille ureguleret vandløb, som flankeres af store sten og elletræer. 
Foto: Erik Vinther.

Foto: Erik Vinther
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delserne udvaskes. Mosserne har hurtigt kolo-
niseret kilden her f.eks. den meget almindelige 
spids spydmos. Nederst til højre i billedet ses en 
bestand af den forholdsvis sjældne småbladet 
milturt, som danner små bladrosetter. 

Fakta om forfatterne
Søren Strandgaard har i mange år været skov-
rider på Fyn og har i den sammenhæng været 
involveret i mange projekter om skovrejsning, 
rejsning af fredningssager, køb af arealer, na-
turgenopretning, drift af naturarealer og anlæg 
af publikumsfaciliteter.

Erik Vinther har i mange år arbejdet med na-
turbeskyttelsesloven, regionplanlægning, na-
turgenopretning, kortlægning og overvågning 
af forskellige naturtyper og været involveret 
i naturplanlægningen af de fynske Natura 
2000-områder.
Bert Wiklund har taget hovedparten af bogens 
mange billeder. Bert er en af Danmarks bedste 
naturfotografer og har leveret et utal af fotos til 
diverse bøger, rapporter og naturkalendere.

Hestebakken udgør et særdeles artsrigt overdrev, som antagelig aldrig har været dyrket. Et besøg i maj-juni giver gode 
chancer for at se den sjældne sommerfugl okkergul pletvinge, som ofte suger nektar fra tjære-nellike. Billedet viser udsig-
ten fra Hestebakken ind til den centrale del af Svanninge Bakker. I forgrunden ses blomstrende tjære-nellike. 
Foto: Erik Vinther. 
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