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Indledning:  

Kettingskov er et landområde fortrinsvis med spredt bebyggelse samt feriehusområder. Det 

omkranser Blommeskobbel skov og støder ned mod Lillebælt, hvor der er bademuligheder. 

Området er beliggende midtvejs mellem Fynshav og Mommark. Der er ca. 5 km til Fynshav, 

hvortil der er cykelsti med indkøbsmulighed i Daglig brugsen.  

Naturstien, Alsstien går igennem vores område. 

Området er præget af godt og aktivt naboskab, hvor man kender hinanden og kommer 

hinanden ved. 

For en del af bebyggelserne er der mulighed for dyrehold. 

Indenfor en radius af 5 km. er der 2 lystbådehavne, Fynshav og Mommark. Derudover er 

der rige muligheder for fritidsliv i idræts- og kulturcenteret, Diamanten 

(Fryndesholmhallen) i Fynshav. 

Hvad kunst og kultur angår, er der rige muligheder i Augustenborg 9 km. fra vores område 

med stor skulpturpark, løbende kunstudstillinger samt mere end 50 kunstværksteder. 

Vedr. børnepasning, skoler, SFO mm.: 

I Fynshav som man kan nå via sikker skolevej via cykelsti eller med skolebus, ligger 

Fryndesholmskolen og Børneuniverset med pasning fra 0 år til udgangen af 6. klasse. Skolen 

er en særdeles velfungerende folkeskole. 

Efterskolen EPOS er også beliggende i Fynshav og indgår i et positivt samarbejde med 

folkeskolen. 

 

Historie: 

Kettingskov Landsbylaug blev oprettet ved en stiftende generalforsamling 2. november 

2018.  

Områdets historie går mellem 5-6.000 år tilbage og er meget præget af stendysser, 

herunder én af Nordeuropas største langdysser i Blommeskobbel skov, som binder 

landsbylaugets område sammen. 

 Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil beskrive historien. Gruppen består i dag af Dagmar 

og Hans Jørgen Clausen. 

 

 

 



 

Analyse: 

På et informationsmøde vedr. evt. opstart af et landsbylaug i juni 2018 med ca. 60 

fremmødte personer, blev der i grupper arbejdet med, hvad man er stolt af i Kettingskov, 

og hvilke ønsker man har på kort og lang sigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Kettingskov er vi stolte af: 

Naturen   Blommeskobbel skov 

Stendysserne  Udsigten over vandet 

Roen   Naboskab - sammenhold 

Stranden   Als-stien, gode vandrestier 

Vores påskeliljeallé  Turistattraktioner 

Slæbested   Fiskemuligheder 

Lejrplads i Blommeskobbel Cykelstien 

Varieret bomuligheder  Godt fibernet 

 

Ønsker på kort og lang sigt: 

Udbedring af vejene  Asfaltering af grusveje 

Hastighedsregulering  Cykelstien føres videre fra Nr. Kettingskov til Mommark 

Badebroer   Bækken i skoven reetableres 



 

Legepladser i skoven  Bord og bænke i skoven 

Shelter i skoven v. bålplads Trappe i skoven trænger til renovering - er farlig 

Slæbested trænger til renovering Badebro ved slæbested og ved sommerhuse 

Oprydning i skoven  Stier står under vand 

Vejvedligehold  Vedligehold af ubenyttede områder 

Myrbjergvej lukkes  Forbedre strand (turistområde) 

Bedre busforbindelser  Blomeskobbel ændres tilbage til Blommeskobbel 

 

Vision: 

Kettingskov er et udpræget naturområde med dybe historiske rødder som i en moderne 

sammenhæng skaber et levende miljø for borgere og besøgende, og vi vil satse på følgende 

fokusområder: 

 Naturen 

 Infrastrukturen 

 Turisme/ erhverv 

 Social sammenhængskraft. 

 

Kort over landsbylaugets område: 

 

 

 

 

 

 

 



Strategi: 

Vi er et lille landsbylaug med ca. 200 beboere og med knap 1 år på bagen, og derfor er der 

begrænsede ressourcer til rådighed. Ud fra dette vedtog de fremmødte 40 personer på den 

ordinære generalforsamling d. 7. juni 2019 følgende 4 punkter for at tage hul på de mange 

ønsker, der fremkom på informationsmødet i juni 2018.  

 2 stendysseprojekter ved indfaldsvejene til hhv. Nr. og Sdr. Kettingskov. 

 Løgbeplantning langs alle veje i området. 

 Beskrivelse af områdets historie 

 Badebro(er). 

Handlingsplan: 

Første fase af stendysseprojektet ved indfaldsvejen til Nr. Kettingskov. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udfærdigelse af kontrakt med Sønderborg kommune om leje af jord til projektet. 

 Ansøgning om nødvendige økonomiske midler til gennemførelse af projektet. 

 Forventet opstart september - oktober 2019 

 Forventet pris ca. 30.000 – 40.000 kr. + eget arbejde. 

 

Anden fase af stendysseprojektet ved indfaldsvejen til Sdr. Kettingskov. 

 Skriftlig aftale med lodsejer om areal 

 Ansøgning om nødvendige økonomiske midler til gennemførelse af projektet 



 Forventet opstart 2020 

 Forventet pris: Her afventes erfaring fra første fase. 

Løgplanter langs alle områdets veje: 

 Registrering af vejlængder hvor beplantning ønskes. 

 Aftale med berørte beboere om at deltage i projekt udplantning. 

 Ansøgning til Sønderborg kommune om løg til udplantning. 

 Udplantning efterår 2019 

Områdets historie: 

 Beskrivelse af områdets historie v. nedsat arbejdsgruppe i tæt samarbejde med 

Lokalhistorisk arkiv. 

 Formidling – verbalt ved arrangementer i laugets regi. 1. gang på generalforsamling 

juni 2019 v. Hans Jørgen Clausen. 

 Formidles via laugets hjemmeside. 

Badebro(er): 

 Konkretisere egnede steder 

 Søge erfaringer via kontakt til andre landsbylaug, der har gennemført lignende 

projekter. 

 Finde tovholdere til projektet. 

Afslutning: 

Udviklingsplanen er udarbejdet 

i juli 2019 af bestyrelsen: 

Henning Wendelboe 

Christen Hinrichsen 

Søren Frost 

Ida Lildholdt Jacobsen 

Allan Søllingvraa Hansen 

Torben Pedersen (suppleant) 

 

 

 

 

 

 

 

 


