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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, april 2014

Velkommen til DN-Vejles forårs-nyhedsbrev

I nyhedsbrevene fortæller vi om vores arbejde, om ture og arrangementer og vi fortæller aktuelle
historier fra Vejle Kommunes natur.

Hvis du ikke fik tilsendt de tidligere nyhedsbreve, kan du se dem her.

Send gerne nyhedsbrevet videre til venner og bekendte. De kan også tilmelde sig til nyhedsbrevet på
hjemmesiden, uanset om de er medlem af Naturfredningsforeningen eller ej.

Bådlifte

Etablering af bådlifte på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, hvorimod tilladelse til bade-
og  bådebroer gives af kommunen.

Det er kystdirektoratets praksis, at der ikke gives tilladelse til at etablere bådelifte langs kysterne. Denne
praksis baseres på, at bådes naturlige placering er fortøjet ved lovligt etableret bådebro eller i en
lystbådehavn. Ved at placere en båd på en bådelift, er det Kystdirektoratets erfaring, at båden vil blive
hejst op over vandfladen med hele kølens dybde.  Dermed vil selv mindre både med beskeden størrelse
fra underkant til overkant synes dominerende i landskabet.

De danske kyster indeholder rigtig meget fin natur, og Kystdirektoratet arbejder på at få
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kyststrækningerne til at fremstå så naturlig som mulig.

I Vejle Kommune er det specielt på nordsiden af fjorden, at der i de sidste år er etableret  adskillige
bådelifte. DN – Vejle gjorde i august 2013 Kystdirektoratet opmærksom  på disse bådelifte, som DN
finder dominerende i kystlandskabet og skæmmende set fra fjorden.

Kystdirektoratet har nu behandlet en del af disse sager, hvor der i alle tilfælde er givet et afslag samt et
påbud om at fjerne bådliftene.

Påbud om fjernelse af stenkastning

 

 

Der er adskillige steder langs kysten ved Vejle Fjord etableret forskellige former for kystsikring. Alle er
ikke lige smukke og mange er ikke hensigtsmæssige. Det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til
etablering af kystbeskyttelse.  På sydsiden af Vejle Fjord kunne DN konstatere, at der på en forholdsvis
uberørt kyststrækning var placeret en række meget store kampesten.  Vi fandt disse store sten
skæmmende for den naturlige kystlinje og gjorde kystdirektoratet opmærksom på disse.

Kystdirektoratet har nu afgjort sagen med et afslag og har givet et påbud om at fjerne stenene. Når
Kystdirektoratet træffer en afgørelse, afvejes en række hensyn, herunder behovet for kystbeskyttelse,
foranstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, naturens frie udfoldelse, kystlandskabets bevarelse
og genopretning samt sikring af den eksisterende adgang til kysten.

Kystdirektoratet fandt i den aktuelle sag, at der overhovedet ikke er behov for kystsikring samt at
stenkastningen har negativ påvirkning af kystlandskabet og naturens frie udfoldelse. Herudover vil
stranden med tiden blive smallere foran stenkastningen og medføre at passagemulighederne langs
stranden forringes eller helt forsvinder.

Evighedstræer
Træer, som gør sig bemærket ved deres størrelse, form eller kulturhistoriske forhold, kan udnævnes til
"evighedstræer". Der er ikke tale om en egentlig fredning, men der udfærdiges et dokument og opsættes
et skilt på eller ved træet som en markering af dets særlige status. Det sker for at sikre disse træer et
længere liv, og for at sætte fokus på værdien af de gamle træer.

DN-Vejle har endnu ikke fået udnævnt nogen evighedstræer, men vi har nogle kandidater.

Et af de træer, som vi har set på, står i Helligkilde Skov, som tilhører Vejle Kommune. Det er en stor bøg,
som en ungarsk soldat har skåret sit navn i efter befrielsen i 1945.
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Øverst tv. Gammel eg ved Vingstedcentret. Øverst th. En stor poppel på hjørnet mellem Vingsted Skovvej
og Ravningvej

Nederst tv. Mangestammet eg i skoven ved Ravning. Nederst th: Eg med "øje" i krydset Vingstedvej -
Lundskovvej

Hvis nogen har kendskab til andre spændende træer, vil vi meget gerne høre om det.

Ole Jespersen, e-mail ole.jespersen@mvb.net og Anne Birgitte Levisen, e-mail ablevisen@hotmail.com

Træf i DN´s Naturplejenetværk d. 24. og 25. maj 2014.
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Der bliver også tid til at botanisere på overdrevet ved Tågelund

DN´s Naturplejenetværk og Vejle kommune samarbejder om pleje af overdrev og kær i de smukke,
kuperede landskaber i Vejle Ådal og ved Egtved Å og Engelsholm Sø.

På et overdrev ved Nr. Vilstrup rydder vi krat med buskrydder og ørnenæb, og i et lille kær ved
Engelsholm Sø slår vi med le. Det er et arrangement over 2 dage med forplejning og mulighed for
overnatning på Spjarupgaard ved Egtved. Bo Levesen, Vejle kommune vil fortælle om udfordringerne i
sine mange naturplejeprojekter. Arrangementet er gratis og åbent for medlemmer af DN. Information og
tilmelding her

Forårsrengøring af Vejle Kommunes natur d. 26. og 27. april

DN, Grønt Forum og Vejle kommune samarbejder omkring DN´s årlige affaldsindsamling søndag d. 27
april. og vi har udvidet affaldsindsamlingen til også at omfatte lørdag d. 26 april. Tidligere har der især
været fokuseret på rengøring af rabatter, grøfter, krat, pladser, grønne områder og skove, og sådan vil
det også forsat være. Men kysten langs Vejle fjord har været lidt overset. Derfor sættes der i år også
fokus på strandene, som i høj grad også trænger til rengøring. Affaldssække og handsker kan leveres
eller afhentes.

http://www.dn.dk/default.aspx?id=24456
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Deltag i Forårsrengøringen af Vejle kommunes natur. Tilmelding til Grønt Forum - Tlf. 76401976. eller pr.
mail: groentforum@mail.dk 
Yderligere information her.

Forårsrengøring i Jelling søndag den 27.april kl. 10.00 - 12.00

Vi gør forårsrent på Jellingegnen. Vi mødes ved det gamle rådhus, Fårupvej 15 i Jelling

Forårstur i Munkebjergskovene
Torsdag den 1. maj kl. 19.00 - 21.30

Gå med på en tur langs sydsiden af Vejle Fjord og oplev den fantastiske bøgeskov. Der bliver trukket
linier tilbage til de sidste par istider og frem til nutidens landskabsdannede processer. Vi passerer
vandløb, der afvander skovene og området ovenfor skrænterne, og ser hvordan vandløb har formet dale i
kystskrænten.  Vi går ud til Andkær Vig og tilbage lidt oppe i skoven. Praktiske oplysninger:  Medbring
solidt fodtøj.

Vi mødes på P-pladsen Ibæk Strandvej ved viadukten op til Munkebjerg.

Nattergalens sang i morgendæmringen

Søndag den 1. juni kl. 4.15 – 7.00

 

mailto:groentforum@mail.dk
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Vi følger fuglenes opvågning i Jelling Skov og lytter til Nattergalens sang i Grejs Ådal. Tag kaffe med, så
giver vi rundstykkerne. Vi mødes ved Abrahamsens gård, Skovgade 27b. 

Turleder: Westy Esbensen e-mail  westyesb@gmail.com, tlf. 53 37 17 99

Blomstenes dag på Randbøl Hede

Søndag den 15.juni kl. 14 - 16.30

Vi vandrer langs mergelsporet ud over heden og ser udover de almindelige hedeplanter bl.a. Plettet
gøgeurt, Guldblomme, Alm. ulvefod og Cypresulvefod. Vi mødes ved Frederikshåbvej 1 km SØ for
Kirstinelyst (Frederikshåbvej 41), Randbøl. Turleder Westy Esbensen, westyesb@gmail.com, 53 37 17 99.

 

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden
om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000
medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 
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> Afmeld nyhedsbrevet    > Følg DN på Facebook    
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