Årsmødet 2012
Ved årsmødet i 2012 blev de tre lokalkomiteer i Vejle Kommune slået sammen til DN-Vejle.
De tre komiteer aflagde hver en kort årsbereretning:
Vejle-Børkop lokalkomite
DN blev som bekendt stiftet i april 1911 og fejrede således i år sin 101 års fødselsdag. DN har
konsekvent taget naturens parti, og DN er den eneste private forening i verden, som har ret til
at rejse fredningssager. Der er nu mere end 3000 fredede områder i Danmark, og det har i
praksis vist sig, at det er et effektivt redskab til bevarelse af vores naturværdier. En fredning
kan kun ophæves, såfremt der er yderst vigtige samfundsmæssige interesser på spil.
Det er vigtigt at understrege, at DN er en NGO og ikke en miljømyndighed. Det er
miljømyndighederne, der har ansvaret for at føre tilsyn og kontrol med om
Naturbeskyttelsesloven og andre miljølove overtrædes.
Med Strukturreformen i 2006 forsvandt armslængdeprincippet i naturforvaltningen, og DN
har siden amternes nedlæggelse fået en central rolle som frivillig vagthund over naturen.
Mange borgere sætter deres lid til, at netop DN råber op og får standset overgreb på natur og
miljø inden det er for sent.
Vejle Kommune er både med hensyn til areal og befolkning en stor kommune, og vi er her
godt stillet med en faglig velfunderet natur- og miljøforvaltning, der igangsætter og færdiggør
mange fine projekter. Lokalkomiteen oplever en imødekommende dialog med kommunen.
Bestyrelsen (lokalkomiteen) for vores lokalafdeling har afholdt et månedligt møde, men ud
over det er der naturligvis løbende været kontakt via mails. En lang række forskellige sager
har været behandlet, herunder, lokalplaner og kommuneplantillæg, sager i forbindelse med
beskyttelselinier, herunder strandbeskyttelseslinien, fredningsdispensationer,
miljøgodkendelser af husdyrbrug, sager i forbindelse med en krænkelse af beskyttet natur,
såkaldte § 3 områder, landzonesager og specielle sager vedrørende søterritoriet. Som før
nævnt er der mange henvendelser fra borgere, der som oftest er bekymret for naturen i deres
lokalområde
Jeg vil kun nævne nogle enkelte sager:
Bådebroer og bådelifte
Bade- og bådebroer opstilles ikke på ejerens egen grund, men på søterritoriet, hvor staten har
højhedsretten. Det er kommunen, der giver en eventuel tilladelse til broen og afgørelser i
sager om bade/-bådebroer kan påklages til Kystdirektoratet.
Det er Kystdirektoratets praksis, at der ikke gives tilladelse at etablere bådlifte i det åbne land
langs kysterne.
Lokalkomiteen har anmeldt alle bådlifter (på nær én) med eller uden overdækning på Vejle
Fjords nordside i Vejle Kommune til Kystdirektoratet, som allerede havde givet afslag på en
etableret bådlift.
Fredningssager
Et af de store fredede områder i umiddelbar nærhed af Vejle er Tirsbækfredningen, der

dækker hele området for Tirsbæk Gods. Det drejer sig om ca. 390 hektar.
Fredningen er fra 1977, og i fredningsdeklarationen var indført den bestemmelse ”at der
frasælges arealer til åben og lav bebyggelse herunder institutionsbyggeri, men ikke industri,
fra en del af ejendommen, som eventuelt bliver inddraget i byzone….” . Det drejer sig om den
nordligste del af godset, og det er det område, der indgår i lokalplan 1098.
Vejle Kommune stillede forslag om at ovennævnte område udgår af fredningen. Efter møder
og besigtigelse har Fredningsnævnet afgjort at området udgår af fredningen.
I forbindelse med denne sag har lokalkomiteen været i dialog med hovedforeningen, og det er
vores indstilling, at da der allerede i den oprindelige fredningsdeklaration fra 1977 åbnes
mulighed for bebyggelse af området, vil vi ikke påklage Fredningsnævnets afgørelse til Naturog Miljøklagenævnet.
Tirsbæk Green Game Højgaard Event og Tirsbæk Gods ønskede i 2012 i juni at afholde
Tirsbæk Green Game for 3. gang. Som nye aktiviteter ville man indføre Landroverkørsel,
riffelskydning og lerdueskydning. Tirsbæk Gods indgår i det store Natura 2000 område nord
for Vejle Fjord, hvor grundlaget for udpegelsen af området bl.a. er hvepsevågen og isfuglen.
Da arrangementet lå lige midt i fuglenes yngletid, valgte vi at påklage
Fredningsnævnets dispensation til Natur- og Miljøklagenævnet. Dette medførte en hurtig og
fornuftig aftale med Højgaard Event og Tirsbæk Gods, hvor det blev aftalt, at de tre aktiviteter
blev henlagt til arealer uden for det fredede område og Natura 2000 området.
I efteråret har vi haft endnu et møde, og det blev aftalt, at såfremt Tirsbæk Green Game
afholdes i 2013, skal de støjende aktiviteter fortsat ligge uden for Natura 2000 området.
Landzonetilladelser
Hensigten med planlovens landzonebestemmelser er, at der i det åbne land som
udgangspunkt kun skal være den bebyggelse, som er nødvendig for landbrug, skovbrug og
fiskeri.
Kommunen havde i Nr. Vilstrup givet landzonetilladelse til et nyt meget stort stuehus over
400 m2 i en ny højtliggende placering, der ville medføre en yderst iøjenfaldende bygning i
landskabet. Vi påklagede denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. En sådan klage har
opsættende virkning. Efterfølgende kom vi i dialog med ejeren, og det endte med at der blev
udarbejdet et nyt projekt med et mindre stuehus og placeret mindre iøjenfaldende på
grunden.
Ture
Lokalkomiteen har i løbet af året afholdt et antal tur, som er åbne både for medlemmer og
ikke-medlemmer af foreningen.
1. maj havde vi en aftentur langs kysten på sydsiden af Vejle Fjord fra Munkebjergvej til
Saltbæk med over 50 deltagere
13. maj bustur til Lille Vildemose med 32 deltagere.
29. september vores årlige svampetur ved Munkebjerg under kyndig vejledning af Lars
Kromann-Larsen med ca. 85 deltagere
Til slut en tak til politikere og forvaltningen i Vejle Kommune.
På vegne af bestyrelsen for lokalkomiteen DN Vejle-Børkop
Uffe D. Rømer Formand
Årsberetning for lokalkomitéen for Egtved/Give

Lokalkomitéens sammensætning Efter årsmødet i november 2011 konstituerede
lokalkomitéen sig med Anne Birgitte Levisen som for¬mand, Ulla Karmann som næstformand
og Per Delphin som sekretær. Bodil Juul, Bente Andersen og Anton Jørgensen som
medlemmer.
Lokalkomitémøder og andre møder i 2012 Lokalkomitéen har det sidste år afholdt 6
ordinære møder på Vingsted Mølle. Desuden har vi været på en forårstur med ”floratjek” på
Runkenbjerg, samt en natravnetur i Frederikshåb plantage – kun for lokalkomitéens
medlemmer. Formand og næstformand har deltaget i møder i ”bestyrelsen” for de tre
lokalkomitéer. Flere medlemmer har deltaget i Samrådsmøder.
Repræsentantskabsmøde Blev afholdt i foråret i Skærbæk, formanden deltog.
DN-kurser To medlemmer, ABL og PD, har deltaget i DNs hjemmesidekursus.
Klagesager I 2012 har lokalkomitéen indsendt en enkelt klage til Natur- og Miljøklagenævnet,
nemlig over Vejle Kommunes vindmølleplan for Store Vorslunde. Den har vi påklaget, fordi
den tillader opsætning af vindmøller i værdifuldt landskab.
I forbindelse med en tidligere indsendt klage over manglende miljøvurdering i forbindelse
med lokalplan ved Vinkelgårdsvej i Egtved, har Vejle Kommune fået medhold.
Lokalkomitéen vandt sidste år en klage over bl.a. en glaspavillon opført ved Engelsholm Sø. Da
den endnu ikke var fjernet, henvendte lokalkomitéen sig til Vejle Kommune, som nu følger op
på sagen.
Nybjerg Mølle fredningen I forbindelse med Nybjerg Møllefredningen har lokalkomitéen
deltaget i en besigtigelse vedr. en staldbygning i Refsgårde, hvor en kvægavler, der med sine
dyr afgræsser og plejer overdrevsarealerne, ønskede at opføre en ”rigtig” stald i stedet for
rundbuehaller, men på den anden side af en privat fællesvej, som går tæt forbi ejendommen.
Lokalkomitéen gav sin støtte til planen, men Fredningsnævnet gav afslag uden at orientere
lokalkomitéen – en afgørelse som ansøger ankede og fik medhold. Lokalkomitéen finder det
glædeligt, at landmanden nu kan få gode rammer til sit kvægbrug, som er stærkt medvirkende
til, at nogle værdifulde naturområder bevares.
Hjortedalsfredningen Fredningen af Hjortedalen, som blev afsluttet i 2008 efter 5 års arbejde,
mangler den sidste opfølgning, hvilket vi blev opmærksom på i forbindelse med projektet
”fredningstjek” sidste år. Vi har derfor kontaktet Vejle Kommunes naturafdeling, som nu går
ind i sagen. Det drejer sig om planlægning, formidling og forbedrede adgangsforhold.
Planer i høring Der har i årets løb været udsendt en del planer i høring. Flere af dem har lokalkomitéen kommenteret, i enkelte tilfælde sammen med de andre to lokalkomitéer. Det drejer
sig om:
Region Syddanmarks Udviklingsplan ”Det gode liv”. Vi efterlyser naturhensyn og advarer mod
Hærvejsmotorvejen.
Region Syddanmarks forslag til råstofplan. Rostrup Mose ønskes udtaget.
Vejle Kommunes forslag til Planstrategi 2011 (Grøn puls). Ros til de grønne
hensigtserklæringer, vi foreslår et samlet naturområde fra Vejle til Randbøl Hede.
Vejle Kommunes forslag til Kommuneplan 2013. Vi foreslår bedre naturpleje, naturområde fra
Vejle Ådal til Randbøl Hede, og advarer mod Hærvejsmotorvejen.
Lokalplanforslag for Lille Mølkær i Ødsted med §3-beskyttede søer.
Vejle Kommunes plan for Vindmøller ved Vandel. Forslag til VVM.
Samarbejde med myndigheder Lokalkomitéen oplever generelt et godt samarbejde med
myndigheder, både når vi henvender os om konkrete problemstillinger og i forskellige
arbejdsgrupper, som vi deltager i sammen med andre grønne organisationer. Det drejer sig

for eksempel om Vejle Kommunes Miljøforum og Naturstyrelsens Skovbrugerråd og
arbejdsgruppen omkring Kirstinelyst på Randbøl Hede. I forbindelse med den muligvis
forurenede Boller Sø, som vi besøgte sidste år, har vi erfaret, at Vejle kommune har planer om
at ændre afløbsforholdene. Vejle Kommune har opfordret os til at tage vandprøver, men det
har vi ikke nået.
Det såkaldte Enduroløb, der er et motorcykelløb for unge, blev afviklet i marts i år i det
naturskønne Tørskind-område i Vejle Ådal, dog uden for be¬skyt¬¬¬tede are¬a¬ler. Der er
ikke i lovgivningen basis for at afvise, at løbet finder sted. I år blev lo¬kal¬ko¬mi¬té¬en
in¬¬¬vi¬te¬ret til at have indflydelse på planlæg¬nin¬gen og hermed af¬vik¬lin¬gen af løbet.
Lo¬kalko¬mi¬té¬en gjorde det i den sammenhæng klart, at den grundlæggende var imod, at
et så stort løb fandt sted i et naturområde, hvor stilhed er en kvalitet, og fandt det
pro¬blematisk, at løbet fandt sted om foråret, og at ruten også gik gennem skovom¬rå¬der.
Løbsarrangøren var lyd¬hør o¬ver for lo¬kal¬ko¬mi¬té¬ens ønsker og indarbejdede i vidt
omfang disse i løbet.
En midtjysk motorvejsforbindelse
Per Delphin og Anne Birgitte Levisen er DN Vejles kontaktpersoner til DNs
Hærvejsmotorvejsgruppe. Det er en sag, der har optaget hele lokalkomitéen, og der er brugt
rigtig meget tid på den. I det tidlige forår ledsagede ovennævnte plus Bente Andersen DNs
medarbejdere på en tur til Refsgårde, Firehøje og Randbøl Hede, hvor der blev lavet en video,
som skulle demonstrere, hvilke landskabsværdier der ville blive påvirket af en motorvej. Den
8. juni deltog PD og ABL sammen med Janne Wichard Henriksen fra Sekretariatet i en stor
trafikkonference på Gram Slot, arrangeret af Hærvejskomitéen. Også trafikministeren
deltog. Den 29. oktober deltog de samme personer samt vicedirektør Michael Leth Jess i en tur
med Hærvejskomitéen, som havde inviteret til møde i Vingsted med bustur i Vejle Ådal. Vi
blev præsenteret for to ny forslag til linjeføring for en midtjysk motorvej, som skulle kunne
aflaste E45 – Vandel- og Bredsten-løsningen/ rød og blå rute. De linjeføringer blev
præsenteret som skånsomme for naturen, men vi gjorde det klart, at vi ikke var enige. Ved
mødet deltog også Vingstedcentrets naturvejleder, som var guide på busturen, og en
vejtekniker fra Vejle Kommune. Borgmester Arne Sigtenbjerggaard havde desværre meldt
afbud. Der var rigelig pressedækning fra tidlig morgen, og lokalkomitéformanden fik
mulighed for at sige ”nej tak til motorveje” både i DR P4 Trekanten, TV Syd og i Vejle Amts
Folkeblad. Efter mødet blev vi lokale inviteret til møde med Hærvejskomitéen på Vejle
kommune, det bliver i slutningen af november. Her vil vi fremlægge dokumentation for, at de
viste linjeføringer ikke kun vil ødelægge naturen og landskabet, men også den rekreative
værdi, som det har for mennesker. Vejle Ådal er et nationalt geologisk interesseområde og
værdifuldt landskab – en stor del tilmed klassificeret som ”uforstyrret”. Og vi vil stille
spørgsmålstegn ved, om Vejle ådal, delt i to af en Bredsten-løsning med dertil hørende støjog lysforurening, fortsat vil være værdig til at være en del af Danmarks Naturkanon. Også
Vandel-løsningen er problematisk, idet den løber tæt på Hærvejen og gennemskærer
Frederikshåb Plantage. Senest er lokalkomitéen inviteret til møde med Hærvejskomitéen og
vejteknikeren ved Vejle Kommune på Vejle Kommune d. 23. november til drøftelse af de to
fore-slå¬e¬de vejforløb.
DN har i øvrigt i årets løb ved flere lejligheder udtrykt sin modstand mod en motorvej i
avis¬læ¬serbreve og i en radio¬ud¬se¬n¬del¬se i forbindelse med debatter med tilhængere
af mo¬torvejen. Nog¬le af DN’s indlæg i de¬batten kan ses på DN’s hjemmeside.
Fremtiden Dette var den sidste årsberetning fra Egtved-Give lokalkomité. Vi håber, at der

også i fremtiden vil være lokale aktive, som kan tale naturens sag i Vejle kommunes vestlige
område!
Bilagt: Beretning fra Skovbrugerrådet v. Per Delphin
Høringssvar og andre skrivelser Skovbrugerrådet for Naturstyrelsen, Trekantområdet
Lokalkomitéen har en repræsentant i Skovbrugerrådet for Naturstyrelsen, Tre¬kantområdet. Siden sidste årsmøde i lokalkomitéen har der været afholdt 3 møder i
skov¬bru¬ger¬rå¬det. Af de mange em¬ner, der tilsammen har været behandlet på møder¬ne, skal følgende nævnes.
ϖ Genopretning af sårbare naturtyper, der er truet af tilgroning med træer og/eller buske
eller blåtop i områderne St. Råbjerg (Grene Sande) og Randbøl Hede i forbindelse med
Naturstyrelsen Trekantsområdets deltagelse i EU-pro-jekt. I planerne indgår afbrænding af ca.
300 ha af den vestlige del af Randbøl Hede.
ϖ Arbejdet i Naturstyrelsen Trekanten med plejeplaner (handleplaner) for de stats¬¬¬lige
Natura-2000-områder, hvor der defineres mål og plejetiltag for de en¬kel¬te naturtyper.
ϖ Redegørelse for forløbet af projektet Naturrum Kirstinelyst omfattende nedriv-ning af de
oprindelige bygninger og påbegyndelse af nyt byggeri med forventet aflevering me¬dio
november 2012.
ϖ Muligheden for inddragelse af brugerrådet i den forestående proces med udar¬bej¬¬¬delse af en driftsplan for Naturstyrelsen Trekantområdets arealer. I
drifts¬pla¬ner¬ne skal der arbejdes med en ny zonering af alle skovene. Der var bred
til¬slut¬ning blandt brugerrådets medlemmer om at medvirke i drifts¬plan-processen.
ϖ Igangsættelse et landsdækkende projekt med baggrund i miljøministerens øn¬ske om
gennem samarbejde mellem forskellige aktører at få løst nogle af de mange opgaver, som
Naturstyrelsen ellers ikke selv vil kunne løse. Det gælder eksempelvis om at få folk involveret
i naturpleje.
ϖ En evt. ændret sammensætning af brugerrådet med repræsentation fra andre grønne
organisationer/brugere end de, der er til stede i dag.
Lokalkomitéens repræsentant i brugerrådet har spurgt til Naturstyrelsen Tre¬kant¬områdets holdning til afholdelse af Enduroløb i Tørskind-området og til Na¬tur¬sty¬relsen
Trekantområdets kendskab til en ”massakre” omkring Runken¬bjerg, i for¬bin¬delse med
hvilken der var synlige spor af kørsel med et bælte¬kø¬retøj, og træer var blevet beskåret på
en kritisabel måde. Desuden har han iderebragt spørgsmål om, hvorvidt en indhegning på
tværs af Randbøl Hede, bl.a. med pigtråd, skal være der, og, i givet fald, om der så ikke kunne
laves nogle gennemgange. Endelig har han viderebragt spørgsmålet om, om spor efter kør¬sel
af store skov¬nings¬ma¬skiner ikke kan mindskes eller efterføl¬gende udbedres.
I følgegruppen for Kirstinelyst-projektet har lokalkomitéens repræsentant i skov¬bruger¬rådet deltaget i et møde vedrørende planlægning af 3 stiforløb af varierende læng¬de på
Randbøl Hede og har desuden været til rejsegilde på Naturrum Kirstinelyst sam¬men med en
række andre personer i kredsen omkring Kirstinelyst-projektet.
Jelling-Grejs lokalkomie
Højgård
I 2007 gjorde vi kommunen og Skov-og Naturstyrelsen opmærksom på at der blev kørt store
mængder usorteret affald ned i et vådområde i Højgård Skov, hvor det blev brugt til at
etablere en op til 6 meter bred og op til 2-3 meter dyb skovvej. I 2008 gjorde vi kommunen

opmærksom på ,at der blev oplagret store mængder byggeaffald, olietønder m.v.ved
Højgård. Kommunen pålagde Højgård at sortere affaldet i vejen og fjerne byggemateriale som
lå nærmere end to meter fra Fruens Møllested Bæk. Efter et tilsyn blev vejen
godkendt. Byggeaffaldet ved Højgård blev imidlertid ikke fjernet trods flere tilsyn og påbud.
Det sidste påbud blev givet i slutningen af 2011, efter at vi endnu en gang havde kontaktet
kommunen.
Først på året gik ejeren af Højgård imidlertid konkurs og ejendommen blev overtaget af
Morten Kirk Johansen, som straks gik i gang med at rydde op omkring gården.
Den nye ejer ønsker at rive hele den eksisterende bygningsmasse ned og bygge nyt, han
ønsker at udvide skovarealet og åbne skoven for publikum, og han ønsker at alle ændringerne
forgår efter bogen i et tæt samarbejde med Kommunen og Naturstyrelsen. Han har desuden
ønsket et samarbejde med Naturfredningsforeningen.
Vi har i efteråret holdt 4 møder med ejeren, ingeniør, forvalter og skovfoged, hvor vi har
diskuteret planerne for byggeri og skoven.
Ejeren har en interesse for historie og natur. En gammel vandmølle i skoven er ved at blevet
restaureret, og et nyt møllehjul forventes installeret inden jul.
Ejendommen er efter tilkøb på ca. 200 ha. Arealer langs Højgårdvej og Brandbjerg/Lerbæk
Møllevej er allerede tilplantet med løvtræer, og der vil i de kommende år blive tilplantet
yderlige arealer, således at stort set hele ejendommen vil består af skov. I den nyetablerede
skov vil der blive søgt om tilladelse til at anlægge lysninger med skovsøer.
Et areal mellem Højgård og skoven er registreret som overdrev. Overdrevet er imidlertid
ødelagt ved deponering af jord på arealet. Kommunen har derfor besluttet, at der skal
udpeges et areal, som kan udvikle sig til et §3-område. På velgødet landbrugsjord, der lægges
ud i græs, vil der kun meget langsomt eller aldrig udvikles en værdifuld overdrevsvegetation.
Vi kan derfor støtte, at der til erstatning af det ødelagte overdrev i stedet etableres en hede på
en sandet knold i skoven, hvor der før har stået gran.
Før den forrige ejer overtog ejendommen fra sin far havde skoven i praksis været urørt i
mange år, og der ligger derfor mange væltede træer i skoven. Ejeren er opmærksom på at
dødt ved er meget værdifuldt som levested for svampe og insekter. I efteråret 2011 og
efteråret2012 undersøgte jeg svampene i skoven og fandt på et lille areal ikke mindre end 11
rødlistede arter af svampe. Arter der vokser på dødt træ eller på den kalkholdige lerjord. I
vokser i øvrigt sjældne planter som f.eks. Tætblomstret hullæbe, Fingerstar og Tyndakset star
og der yngler Huldue og Bjergvipstjert. Langs Fruens Møllested bæk kan man se Vandstær og
Isfugl.
Ejeren ønsker at åbne skoven for publikum. Vi har derfor i samarbejde med ejeren planlagt to
rundture. Ved udgangspunktet for turene vil der blive anlagt to P-pladser med plads til 3-4
biler Skovens natur vil blive beskrevet i en folder, som ejeren har bedt os om at lave i løbet af
foråret.
Brandbjerg Sønderskov
Brandbjerg Sønderskov blev i 1997 udlagt som urørt skov. Partier med sitkagran blev fældet
og blev udlagt til fri succession. I dag er der 6-7 meter høje birke og en meter høje egetræer i
disse områder. På skrænterne ligger der i dag flere væltede bøgetræer Vi fik midler fra
Kommunens sti-og naturpulje til at lave en folder om skoven
Skovmår For 3 år siden satte vi 6 skovmår-kasser op i Jelling Skov, Fårup Skov og Brandbjerg
Sønderskov. I vinter fandt vi en lort på taget af en kasse i Jelling Skov, og i sommer tog vi
kasserne ned for at undersøge om de havde været beboet. Lorten blev transporteret til

København og den venter på at en DNA-analyse skal afsløre om den stammer fra en skovmår.
I den samme redekasser fandt vi i sommer en rede med duefjer og griseknogler.
Naturpleje Bjerlev Hede I de sidste 5 år har Lokalkomiteen lavet naturpleje på Bjerlev Hede.
Vi har på en årlig naturplejedag ryddet en del af heden og kommunen har efterfølgende stået
for flisningen af træer og buske. I år stod vi selv for flisningen. En bevilling fra Kommunens
sti- og naturpulje gjorde det muligt at leje en flishugger.
Ravnshøj
Tilbage i 60´erne havde mange gravhøje en meget varieret overdrevsvegetation. På grund af
for mange næringsstoffer og manglende pleje er vegetationen i dag ofte domineret af nogle få
arter. Vi vil forsøge at genskabe den rige overdrevsvegetation på Ravnshøj. Derfor aftalte vi i
2010 med kommunen, at vi ville afhøste og fjerne hindbær og høje urter på højen to gange
årligt. Til gengæld bevilgede kommunen via natur- og stimidlerne penge til det nødvendige
grej.
Jelling
Som led i planerne for monumentområdet i Jelling gav kommunen en tilladelse til at nedlægge
Smededammen, som ligger centralt i Jelling, og som har stor rekreativ betydning for byen. På
råd fra sekretariatet valgte vi ikke at anke tilladelsen, men i et høringssvar til lokalplanen
foreslog vi at dammen blev bevaret. Desuden foreslog vi, at faskinerne langs søbredden blev
fjernet og bredden af søen blev givet en jævn hældning, så der kunne etableres en
bredvegetation. I lokalplanforslaget stod at ”Ny beplantning i området skal bestå af lyng, græs
eller lignende samt enkelte træer”. Lyng vil kun kunne etableres ved en forsuring af jorden, og
da der aldrig har vokset lyng på den fede muldjord i Jelling ville det være dårlig formidling.
Derfor foreslog vi at der ikke blev plantet lyng. I den endelige lokalplan er Smededammen
bevaret og der etableres ikke et lyngdække i monumentområdet
Årets ture var de klassiske
Det meget spæde forår Det meget spæde forår gik traditionen tro til Jelling Skov. Turen blev
afholdt 14 dage senere end sædvanligt, og for en gang skyld var det forårsvejr og fuglesang. Vi
(25 deltagere) hørte bl.a. solsort, sangdrossel og bogfinke, og over Grejsådalen gav en rød
glente opvisning
Affaldsindsamling Den 22.april samlede vi affald i det centrale Jelling. 173 kg affald og 550
dåser. Sidste år samlede vi 327 kg og 505 dåser. Vi ser de faldende mængder som et udtryk
for, at vi er ved at nå til bunds i gammelt affald – bildæk, cykler mv.- i hegnene, og at de dåser
vi samler, er de der er blevet henkastet i det sidste år
Nattergaletur Det var klart vejr og en meget smuk morgen da vi afholdt Nattergaletur den 3.
juni. Vi hørte Nattergal både i kildekalksgravene neden for Jelling Skov og i Rugballe Mose.
De vilde blomsters dag den 17. juni I år gik turen til de smukke og varierede landskaber ved
Rørbæk Sø. Vi kom gennem egekrat, over overdrev og i kær. Vi så bl.a. gifttyde, langbladet
ranunkel og kalmus
Naturpleje på Bjerlev Hede den 25.august En lille flok havde vovet sig ud på Bjerlev Hede i
skyet vejr og tidvis regn. I år stod arbejdet på rydning af små buske, som havde etableret sig
siden vi startede arbejdet på Bjerlev Hede for 5 år siden - og på flisning af træer og buske.
Svampetur 9.september Det havde ikke regnet meget i august og svampesæsonen var først
lige begyndt . Men med 38 deltagere til at kigge fandt vi mange svampe. Rødmende fluesvamp,
Høj fluesvamp og de meget giftige Snehvid fluesvamp og Grøn fluesvamp. Men vi fandt også

spiselige: forskellige rørhatte, pigsvampe, Tragtkantarel, Trompetsvamp og kantareller
deriblandt Amatyst-kantarel , som er ny for Jelling Skov.
DN-Vejle Siden kommunalreformen i 2007 har DN i Vejle kommune haft en dispensation til at
fortsætte arbejdet i Vejle-Børkop lokalkomite, Egtved-Give lokalkomite og Jelling-Grejs
lokalkomite. Et samarbejdsudvalg bestående af formænd og næstformænd for
lokalkomiteerne har koordineret arbejdet. Vi har været glade for den struktur, som har
fungeret uden de store problemer. DN har nu besluttet at lokalkomiteerne skal nedlægges og
arbejdet varetages af en samlet bestyrelse for Vejle Kommune. Jelling-Grejs lokalkomite
fortsætter som en lokalgruppe under DN-Vejle
For Jelling-Grejs Lokalkomite
Westy Esbensen

