Åbent hus på Klintholm
Onsdag den 8. juni 2022, kl. 18-21
Kom og hør klokkefrøernes sang.
For 10. gang inviterer 4 foreninger, 3 virksomheder samt Naturstyrelsen til åbent hus på
Klintholm- området.
Naturstyrelsen, Lokalhistorisk Forening,
Sydøstfyns Flugtskydningsforeningen, Fynske Fossilsamlere, Toftegård kvæg,
Danmarks naturfredningsforening, Fortum Recycling & Waste og Klintholm I/S har sammen
arrangeret Åbent Hus for at vise de mange forskellige aktiviteter, der er i det naturskønne område
omkring Klintholm.
Der vil være fokus på såvel Fortums som Klintholm I/S’ deponier. Klintholm I/S vil fortælle om
sine aktiviteter med deponering, kompostering, jordhåndtering samt fremvise sine maskiner.
Fortum fortæller om arbejdet med nedlukningen af miljøvirksomhedens gamle deponi-etaper og
reetableringen til rekreativt Natura 2000-område med bl.a. leve habitater til Klokkefrøen
HortiAdvice vil være på pladsen for at fortælle om et internationalt projekt ”SOILCOM”, som
handler om at udvikle kompost, således det kan anvendes til dyrkning af højværdi-afgrøder indenfor
gartneri, så kom og få en snak om kompost.
Der vil være mulighed for at besigtige shelterne, som Klintholm I/S fik etableret ved stranden i
2018, så naturelskere kan overnatte i det naturskønne område og vågne op til den smukke solopgang
over Storebælt.
Ude i Natura 2000-området vil Jan Toftegård fra Toftegård kvæg være klar til at fortælle om natur
pleje med kvæg.
Samtidig vil der være mulighed for at møde de lokale foreninger og høre om brugen af området
både førhen og nu, samt om klokkefrøerne. Vi håber ikke frøerne er for generte til at holde koncert.
Der vil være opmærkede ruter, som strækker sig over 2-3 kilometer i et naturskønt område, og der
vil være mulighed for undervejs at gøre ophold. Der er mulighed for transport i en del af området
med hestevogn fra kl. 18 - 21.
Ved turens afslutning vil arrangørerne byde på kaffe, te, juice samt kager.
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