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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, januar 2013

Velkommen til DN-Vejles første nyhedsbrev.
I nyhedsbrevene vil vi fortælle om vores arbejde, om ture og arrangementer og fortælle
aktuelle historier fra Vejle Kommunes natur.

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.

DN- Vejle

Danmarks Naturfredningsforenings arbejde i Vejle Kommune har hidtil været varetaget af
de 3 lokalkomiteer i Vejle-Børkop, Egtved-Give og Jelling-Grejs. Formænd og næstformænd
dannede et samarbejdsudvalg, som koordinerede arbejdet. 
Ved årsmødet den 7. november blev de 3 lokalkomiteer slået sammen til DN-Vejle med én
bestyrelse. Til bestyrelsen blev valgt Uffe Rømer, Anne-Birgitte Levisen, Westy Esbensen,
Jess Ingo Jensen, Ole Jespersen, Bodil Asmund, Per Delphin, Erik Björksten og Hans Henrik
Mikkelsen. Suppleanter blev Niels Anton Jørgensen og Bente Andersen.
Vi holdt konstituerende møde den 27. november, hvor vi valgte Uffe Rømer til formand og
Anne-Birgitte Levisen til næstformand.
Ved årsmødet gav de tre lokalformænd en kort beretning om årets arbejde.
Du kan se årsberetningerne her

Hærvejsmotorvejen

https://www.dn.dk/Default.aspx?ID=36509&Purge=True&r_=0.27028879575481457
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Et af Hærvejskomiteens forslag til linjeføring går gennem dette landskab ved Vejle Ådal

Allerede for 2 år siden etablerede DN en følgegruppe i Jylland vedr. dette projekt, som
promoveres af Hærvejskomitéen, som er en lobby-gruppe. Kontaktpersonerne fra
Vejleafdelingen har været aktive gennem hele forløbet, og i nær kontakt med sekretariatet.
I efteråret deltog vi sammen med sekretariatet i et officielt møde med Hærvejskomitéen
med udflugt og orientering om deres nyeste forslag til linjeføring.  De havde sørget for
massiv pressedækning. Dernæst inviterede de os til møde på Vejle Kommune, hvor vi fik
lejlighed til at uddybe og begrunde vores modstand mod motorvejsprojektet. Der har været
en del presseomtale med baggrund i Hærvejskomitéens udmeldinger, men inden længe
kommer der et udspil fra DN.
Hvis man vil vide mere om emnet, har DN en hjemmeside om Hærvejsmotorvejen. Der er
blandt andet en film, som blev lavet i foråret 2012, hvor det meste er fra Vejle Kommune.  
Klik her
Der vil også komme en beskrivelse på www.dn.dk/vejle

Kontakt: Anne Birgitte Levisen: ablevisen@hotmail.com

Det spæde forår ved Fårup Sø
Søndag den 16. marts kl. 13.30 – 15.30

Vi går en tur ved søen og i Jelling Skov.
Selvom der måske endnu er vinter i Danmark, og der ligger vintergæster fra nord på søen,
er der mange tegn på forår. De første fugle er begyndt at synge og planterne pibler frem i
skovbunden. Måske finder vi de første udsprungne anemoner
Vi mødes på P-pladsen syd for Skovdal Kro
Turleder: Westy Esbensen 75871799

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=31333
http://www.dn.dk/vejle
mailto:ablevisen@hotmail.com
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Fossiler ved Hundshage
Lørdag den 20. april kl. 13.30 – 16.00

Hajtænder fundet ved Hundshage

Hvordan så Sydøstjylland ud i meget gamle dage?
Vi vandrer fra Naturcenteret til Hundshage, hvor vi kigger på 23 mio. år gamle aflejringer
og finder 24. mio. år gamle fossiler og blot 7000 år gamle flinteflækker.
Vi mødes på P-pladsen i skovkanten ved Tønballe Naturcenter. Tønballevej 1, Snaptun.
Tuleder: Westy  Esbensen 75871799 

Affaldindsamling
Søndag den 21.april kl. 10.00-12.30

Fra affaldsindsamlingen ved Jelling 2011

Vi gør forårsrent. DN organiserer affaldsindsamling i Vejle Kommune i samarbejde med
Grønt Forum. Mange foreninger og lokale grupper deltager i affaldsindsamlingen. Hvis du vil
deltage i indsamlingen, kan du ringe til Grønt Forum (76401976) eller deltage i
indsamlingen på Jellingegnen.
Vi mødes ved det gamle rådhus, Fårupvej 15 i Jelling og samler affald i Jelling by og langs
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indfaldsvejene
Turledere: Bodil Asmund 75871978 og Westy Esbensen 75871799 

Evighedstræer

Solitært træ mellem Andkær og Sellerup          Fredet 7-stammet bøgetræ ved Hvidbjerg.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) støtter de store, gamle træer i landskabet, i alléer, i
skovene og i byerne med en frivillig lodsejeraftale om Evighedstræer.
Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller
desuden historier, der går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur
og skønhed i byen og på landet. De store kæmper kan leve næsten evigt og være levested
for insekter og smådyr i mange år – også efter, de er gået ud.
Derfor skal vi forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. En motorsav kan på et
øjeblik fælde et stort markant træ i byen eller landskabet.
DN opfordrer alle i Vejle Kommune til at se efter og indsende oplysninger om markante
træer i Vejle Kommune til DN´s lokalbestyrelse, så vi kan udpege og mærke en række
Evighedstræer.
Billeder og oplysninger om Evighedstræer kan sendes til Ole Jespersen, e-mail:
ole.jespersen@mbv.net 
Læs mere om Evighedstræer her
 

Vintergæster

Hvert år overvintrer mere end 100.000 alke og lomvier i Skagerrak og Kattegat. Lomvierne
kommer især fra fuglefjelde i Skotland, mens alkene også kan komme fra Barentshavet og
Hvidehavet eller fra fuglefjelde i Norge og Østersøen. Af og til kan man se alkefuglene helt
inde i de østjyske havne. Hvis du udstyrer dig med en håndkikkert og begiver dig med til
havnen i Vejle, kan du denne vinter se både alk og lomvie.

mailto:ole.jespersen@mbv.net
http://www.dn.dk/evighedstræer
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Alk i Vejle Havn. Alken har et højt næb

 

Lomvie i Vejle Havn. Lomvien har et spidst næb

 

Hvis du i vinter ser en flok af stærelignende fugle og samtidig hører en metallisk ringlen
som af små sølvklokker fra flokken, kan du være sikker på at det er silkehaler.
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Det er ikke hver vinter vi kan se silkehaler i Danmark. Fuglen yngler i de store nåleskove i
Nordsverige, Nordfinland og det nordlige Rusland. Her bliver de om vinteren, hvis der er
rigeligt med bær at leve af, men hvis der er småt med bær, og der samtidigt er mange
silkehaler, flyver de mod syd, ned over kontinentet. 
Sidste år ankom der silkehaler til Danmark i midten af oktober, hvor man kunne se
silkehaler i rønnebærtræer over hele landet. Nu er de fleste rønnebær væk, men hvis du
har en have med nedfaldsæbler kan der være gode chancer for at du får besøg af
silkehalen, måske i selskab med sjaggere.
 

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 

> Afmeld nyhedsbrevet    > Følg DN på Facebook    
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