
Beretning

1En ny sø mellem Notmark og Almsted

De tre landsbyer
- midt å Als

Hundslev - Almsted - Notmark

Stille og roligt er der blevet dannet en sø mellem Notmark og Almsted. Det er 
ikke bare en oversvømmet mark, men en rigtig stor sø.
Jeg har boet i byen i årtier, men aldrig set noget lignende.

Der bliver snakket meget om vild natur og jeg må sige det har vi fået.
Spørgsmålet er så om den få lov til at blive, om lodsejerne vil acceptere dette. 
Hvis den bliver kommer den næste udfordring - hvad skal den hedde?
At vand tiltrækker fugle er sikkert. Der var nok 100 ænder i søen og Michael 
fortalte at der også havde været et svanepar på besøg. Da vi kom fløj 
fiskehejren, den har sikkert også været skuffet for nok var der vand, men 
endnu ingen fisk.

Hvor ville det være skønt hvis den blev permanent. De søer der er etableret 
på Nordals har tiltrukket, ikke blot fugle, men også folk der går ture. 

Notmark har fået sin egen sø
11. december 2021

Søen set fra Michael`s
ende af søen.

Søen set fra Johannes` 
mark.
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2En ny sø mellem Notmark og Almsted

De tre landsbyer
- midt å Als

Hundslev - Almsted - Notmark

Ænderne har fundet søen 
og slået sig ned.

De ville ikke lade sig 
fotografere så de holdt sig 
ved den modsatte kyst.

Det vil være endnu en attraktion for De tre Landsbyer Midt o Als. 
Når der er vand vil der sikkert også komme rådyr og andre dyr.
Og hvem ved - måske er der nogle ænder der bringer nogle fiskeæg med fra 
en anden sø og så kan det blive til en fiskesø.

Og se - andre steder bruger de formuer på at etablere eller reetablere søer - 
her kom den bare af sig selv.

Steen Weile


