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Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2015

Årsmøde og foredrag om Vejle Fjords natur
Onsdag den 4. november kl. 19.30-21.30.

Ved årsmødet vil foreningens formand, Uffe Rømer, fortælle om vores aktiviteter siden sidste
årsmøde. Efter beretningen er der valg til bestyrelsen.
Efter årsmødet holder naturvejleder Steen Hedrup foredrag om "Naturen ved Vejle Fjord". Steen
har forfattet afsnittene om naturen i den nyudkomne bog "Vejle Fjord - historie, natur,
mennesker, kultur"
Foreningen er vært ved kaffe og kage. Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.
Vi mødes i Bygningen Ved Anlægget 14 B i Vejle (indgang gennem butikscentret Mary´s)

Nationalpark Vejle Ådal – Vejle Fjord
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Grejs Ådal, en sidedal til Vejle Ådal

Vejle Fjord og Vejle Ådal med sidedale er den mest imponerende af de dale, der præger Jyllands
østkyst. Dette var grundlaget for, at området i 2009 blev en del af Danmarks naturkanon.
I 2013 besluttede Vejle Byråd at starte arbejdet med en erhvervs- og udviklingsstrategi for
området. I første omgang blev landbrug, skovbrug og dambrug inddraget i arbejdet, men senere
blev også repræsentanter for natur & friluftsliv, landdistrikter, kulturhistorie og turisme involveret.

Målet i strategien med henblik på natur, vandmiljø og formidling er at bevare og tydeliggøre det
smukke landskab, der fortæller historien fra tunneldalens dannelse under istiden til vore dages
klimaudfordringer, samt udvikle større sammenhængende naturområder fra fjord til hede og
herunder sikre en større biologisk mangfoldighed.
Der skal sikres et renere vandmiljø, fri faunapassage i åsystemerne, og der skal skabes mulighed
for lokale oversvømmelser. Formidlingstiltagene skal videreudvikles og der skal sættes yderligere
fokus på de naturmæssige kvaliteter, der findes i Vejle Ådal og langs Vejle Fjord.
Arbejdet med erhvervs- og udviklingsstrategien har hidtil været præget af et tillidsfuldt
samarbejde mellem erhvervene, lodsejerne, de øvrige interessenter og kommunen. Siden lov om
nationalparker blev vedtaget i 2007, har det flere gange været nævnt at landskabet i og omkring
Vejle Ådal er så enestående med hensyn til natur, geologi og kulturhistorie, at dette område burde
indgå i en fremtidig nationalpark.
Såfremt det gode samarbejde mellem alle interessenterne fortsætter og der samtidig er
lodsejeropbakning vil Vejle Kommune arbejde videre med at afdække perspektiverne ved og
muligheden for at etablere en nationalpark i området.
Undervejs i arbejdet med strategien er der dannet en ”formandsgruppe”, der repræsenterer en del
af interessenterne. Denne gruppe består af Jens Grøn, skovbruger; Jens Jørgen Erichsen,
landbruger; Jørgen Jøker Trachel, dambruger; Erik Jeppesen, formand LAG Vejle og Uffe Rømer,
formand for DN Vejle.
Arbejdet i denne ”formandsgruppe” er kendetegnet ved åbenhed og gensidig tillid. Det skal
bemærkes, at nationalparkloven ikke indeholder nye lovmæssige begrænsninger på erhverv eller
aktiviteter indenfor området. Det er fortsat gældende miljølovgivning og planlov, der gælder i og
udenfor nationalparker.
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Vejle Kommune har nu sendt erhvervs- og udviklingsstrategien i offentlig høring indtil 13.
november. I høringsperioden afholder kommunen fem debat-ture i Vejle Ådal og langs Vejle Fjord,
hvor alle er velkomne til at deltage og komme med gode ideer og synspunkter. Vejle Kommune
har oprettet en specifik hjemmeside, der på glimrende vis bringer løbende informerer om
projektet og herunder aktiviteter, www.vejleådalvejlefjord.dk og facebook.com/vejleaadalvejlefjord.

Naturkvalitetsplan

Værdifulde enge og overdrev ved Fløjstrup Bæk.

Vejle Kommune har i sommerens løb vedtaget en naturkvalitetsplan. Naturkvalitetsplan 20152025 omfatter de naturtyper, som er beskyttet mod tilstandsændringer efter
naturbeskyttelsesloven § 3. Det vil sige overdrev, moser, ferske enge, strandenge, vandhuller og
søer.
Planen er Kommunens bidrag til den internationale målsætning om, at tilbagegangen i den
biologiske mangfoldighed skal standses inden 2020.
I de værdifulde naturområder skal det sikres, at de sjældne dyr og planter, som findes i området i
2020, også findes fremover. Kommunen gør allerede i dag et stort arbejde for at sikre, at enge og
overdrev ikke gror til, og at de sjældne arter ikke får dårligere levevilkår.
For at have et grundlag for at bedømme, om tilbagegangen er faktisk standset inden 2020,
foreslog vi, at naturtilstanden i kommunens værdifulde §3 områder undersøges senest i år 2020
og igen i 2025 og 2030. I den endelige plan har Kommunen fulgt vores råd og besluttet, at de
værdifulde naturområder løbende skal overvåges. (se her)

Priklæbet gøgeurt
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I 2014 blev det store hegnings- og rydningsprojekt i Sellerup Enge ved Brejning afsluttet (se her
og scroll lidt ned til artikel om Sellerup Enge). Dyreholder Tony Klink Hansen satte kreaturer ud på
en del af arealet, og Brejning Kogræsserforening fører tilsyn med dyrene. (se her og scroll lidt ned
til en artikel om Brejning Kogræsserforening)
Den 7. juli i år gik Ole Jespersen fra Kogræsserforeningen og DN og Westy Esbensen, DN, en tur i
området for at kigge på de meget sent blomstrende gøgeurter, som blev fundet året før. Det vist
sig at være priklæbet gøgeurt. I et lille kær fandt vi 9 eksemplarer, og på en tilstødende brakmark
var der flere og desuden mange krydsninger mellem maj-gøgeurt og priklæbet gøgeurt.
Priklæbet gøgeurt blev første gang erkendt i Danmark ved Farsø i 1977. Siden er den blevet påvist
på en snes andre lokaliteter, de fleste omkring København og i Nordjylland. Priklæbet gøgeurt er
på rødlisten over truede arter. Den er desuden, som alle orkideer, fredet.
Lokaliteten er et værdifuldt naturområde, og dermed en af de lokaliteter som skal overvåges af
kommunen i de kommende år.
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Flagermusprojektet

Pipistrelflagermusen er en af Danmarks mindste flagermus. Den er meget almindelig omkring Vejle.

Vi har i sommerens løb registreret flagermus på godt 100 lokaliteter i Vejle Kommune. De fleste i
Vejle- og Grejs Ådal og omkring Vejle. I løbet af de næste 2 år regner vi med at dække hele Vejle
Kommune.
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Inden vi gik i gang med flagermusprojektet var der konstateret 9 flagermusarter i Vejle
Kommune: Dværg-, Pipistrel-, Trold-, Syd-, Brun-, Vand-, Dam-, Langøret-, og
Skimmelflagermus. I Højgård Skov og ved Højen Bæk har vi fundet en ny art for Vejle Kommune:
Frynseflagermus.
Frynseflagermusen kan fange byttet i luften som andre flagermus, men den kan også flyve
langsomt ud og ind mellem grenene på træer og buske og tage f.eks. biller og sommerfuglelarver,
som sidder på bladene. Arten findes spredt over hele landet, men den er sjælden, og den er på
rødlisten over truede arter.

Kødædende svamp

http://old.dn.dk/?ID=46085[09-01-2017 12:16:11]

På vores årlige svampetur i Jelling Skov fandt et par af deltagerne en stor flot svamp, Rødbrun
Bredblad. Det er en art, som er nyindvandret i Danmark. Den blev fundet første gang ved
Glamsbjerg på Fyn i 1994 og er siden fundet en snes steder i Danmark. Flere steder, især i Østen,
betragtes den som en god spisesvamp.
Det er ikke blot løver og ulve, som lever af rov. Også svampe kan angribe dyr, omend byttet er
noget mindre. I en undersøgelse, som blev offentliggjort i en artikel i "Applied and Environmental
Microbiology" i 2006, påvises det, at Rødbrun Bredblad udvikler nogle store tornede celler.
Tornene fungerer som små sabler. Cellerne dræber rundorme, som derefter optages som føde af
svampen.

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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