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Den genoprettede Læså løber gennem et areal, der i 50 år har været drænet og dyrket som landbrug. På sigt vil området blive til vådområde med plads til løvfrøer, insekter og fugle.

Dorthe Bugge, biolog i Naturstyrelsen Bornholm og projektleder på Ekkodalens Moser, bød velkommen til den 
officielle åbning af naturgenopretningsprojektet ved Vallensgård. 

Højskoleforstander Niels Glahn fra Bornholms 
Højskole er nabo til Ekkodalens Moser. Her 
får han en snak med folketingsmedlem Peter 
Juel-Jensen, der huskede at minde om, at natur-
genopretningsprojektet i Ekkodalens sydlige ende 
oprindeligt var tidligere miljøminister Esben Lun-
de Larsens idé.

Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen, har 
fulgt projektet i Ekkodalen fra den spæde start i 2016. Det 
var faktisk hende, der på den daværende Løkke-regerings 
vegne tog kontakt til Søren Friese for at høre om han hav-
de nogle gode ideér til noget naturgenopretning på Born-
holm. Og det havde han tilfældigvis. I dag var hun på Born-
holm for at deltage i åbningen af Ekkodalens Moser.

Et jomfrueligt kik ind i den nyrestaurerede Jægerhytte, som fremover 
skal fungere som madpakkehus for besøgende i Ekkodalen. 

Fortsat fra side 10-11   
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Dæmning ved Åremyr var ved at falde sammen:

Naturstyrelsen 
i akut aktion i 
Almindingen
Af Anette Vestergaard

MILJØ
ALMINDINGEN

Naturstyrelsen har netop færdiggjort arbej-
det med at renovere og forbedre den kanal 
og det opstemningsanlæg, der leder vandet 
væk fra søen Åremyr i Almindingen.

Vandet i Åremyr kommer fra vandløb, der 
strømmer til området fra nord, syd og nord-
vest. Opstemningsanlægget ved Bolster-
bjergvej regulerer vandstanden i Åremyr og 
leder vandet ud i en kanal, som føres under 
Bolsterbjergvej og videre mod Læsåens til-
løb i Ekkodalen.

Opstemningsanlægget ligger langs Åre-
myrs nordøstlige brink, 50 meter nordvest 
for krydset mellem Bolsterbjergvej og 
Segenvej, og det netop afsluttede arbejde 
skal blandt andet forhindre nedskridning og 
beskadigelse af vejen.

Ifølge Naturstyrelsen, der ejer arealet, var 
der tale om en hastesag: ”Arbejdet igangsæt-
tes straks grundet fare for nedbrud af op-
stemningsanlægget og risiko for beskadi-
gelse af tilstødende vejanlæg”, hedder det i 
Naturstyrelsens sagsfremstilling, som er of-
fentligt tilgængelig på kommunens hjem-
meside.

Det fremgår af det vedlagte billedmateria-
le, at siderne i opstemningsanlægget var ved 
at falde sammen.

ÅLEPASSAGE BEVARES

Dæmningen til Åremyr er nu sikret på en 
samlet længe på cirka seks meter og vej-
dæmningen på en længde på cirka otte me-
ter. Bunden er hævet en halv meter på en 
samlet længde på cirka otte meter, og der er 
opbygget en ny bund i kanalen fra betonmu-
ren ved åbningen og cirka ti meter frem. 

Bunden i kanalen er hævet med natursten 
og grus, der er støbt fast.

Betonsiderne på dæmningen er sikret 
mod erosion ved at opsætte en støbt støtte-
mur i natursten, mens vejdæmningen er 
sikret med en støttemur støbt i natursten.

FORBEDRET FAUNAPASSAGE

Bornholms Regionskommune afdeling for 
Natur og Miljø vurderer, at tiltaget med at 
hæve vandløbsbunden en halv meter vil for-
bedre forholdene for de dyr, som lever i 
vandløbet og skabe forbedret faunapassage.

Den eksisterende ålepassage bevares.

Menighedsråd skal 
have ny formand
Af Elisabeth Krogh

KIRKE
SVANEKE

Svanekes menighedsrådsformand gennem otte år, Lene Havtorn Larsen, 
genopstillede ikke til posten ved det netop overståede menighedsrådvalg. 
Derfor skal menighedsrådet nu vælge en ny formand blandt de nye med-
lemmer.

Menighedsrådet blev i første omgang ikke fuldtalligt, men efter supple-
ringsvalg består menighedsrådet i Svaneke nu af: Rikke Brandt og Elsa Roos, 
som begge er gengangere fra det tidligere menighedsråd. Nyvalgte medlem-
mer er Lene Hjort Madsen, Michael Swensson, Vivi Statager samt stedfor-
trædere Rie Nissen og Trine Møller.

Udover formanden Lene Havtorn Larsen, genopstillede heller ikke næst-
formand Jakob Bondo Schultz.

Afgående formand, Lene Havtorn Larsen, fortæller, at det er af lutter gode 
grunde, at både formand og næstformand valge ikke at genopstille.

– Jakob har travlt som selvstændig, og selv stopper jeg af ren og skær lyk-
ke, siger Lene Havtorn Larsen.

Mere konkret betyder det, at hun skal giftes og ikke vil forpligte sig fire år 
ud i fremtiden på at være et bestemt sted, men gerne vil kunne holde mulig-
hederne åbne for andre planer.

Lene Havtorn Larsen har da også siddet som menighedsrådsformand i ot-
te år, når hun nu giver stafetten videre.

– Og jeg har været så glad for det. Det er det bedste frivillige stykke arbej-
de, jeg har haft nogensinde, og jeg føler utrolig meget for det, og vil også be-
vare min tilknytning til kirken.

Det nye menighedsråd vælger sin formand på et konstituerende møde 
den 18. november, hvor der også er overdragelsesforretning fra det afgående 
til det nye menighedråd.

Lene Havtorn Larsen går af som menighedsrådsformand i Svaneke efter otte år 
på posten. Arkivfoto: Allan Rieck

Kirke: De er valgt i Bodilsker

Også ved Bodilsker Kirke har der været holdt suppleringsvalg til menigheds-
rådet.

Efter den ekstraordinære valgforsamling er Bodilsker Sogns menigheds-
råd nu fuldtalligt og det nye menighedsråd består af: Ethel Kofoed-Dam, Ja-
kob Seerup, Robert Nielsen, Birgit Hald og Marianne Sonne.

Som stedfortrædere er valgt: Jeppe Kofoed Jacobsen, 
Katja Møller-Petersen og Sanne Mouritsen. ek

Foto: Jens-Erik Larsen


