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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, april 2013

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 vores første nyhedsbrev i januar, kan du se det 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.

DN – Vejle vandt i marts måned to sager ved Natur- og Miljøklagenævnet

Indtil 1937 kunne man bygge helt ned til de danske kyster. Vejle Fjords sydside ved
Brejning

Den ene sag drejede sig bl.a. om etablering af et have/parklignende areal med
terrænreguleringer inden for sø- og åbeskyttelseslinjen.

Sø- og åbeskyttelseslinjen ligger 150 meter fra alle søer med en vandflade på over 3 ha og
150 meter fra bredderne af de vandløb, der har en bundbredde på over 2 meter. Inden for
sø- og åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller
foretages beplantning eller ændringer i terrænet. Bestemmelsens formål er at sikre søer og
åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for
plante- og dyreliv. Ud fra en samlet vurdering af sagen fandt Natur- og Miljøklagenævnet
som DN, at der var sket en væsentlig påvirkning af områdets naturpræg og at ændringerne
vil skæmme oplevelsen af landskabet.

Den anden sag drejede sig om etablering af en 70 kvadratmater stor terrasse inden for
strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen ligger op til 300 meter fra stranden. Der
må der ikke ske ændring af tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37700&Purge=True&r_=0.5249548441412947
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37700&Purge=True&r_=0.5249548441412947
http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=36578
http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=36578


Nyt fra DN-Vejle april 2013 | Danmarks Naturfredningsforening

http://old.dn.dk/?ID=37700[09-01-2017 11:38:50]

mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og der må ikke placeres campingvogne
eller lignende.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde i sin afgørelse bl.a. vægt på, at en dispensation til en
terrasse på 70 kvadratmeter indenfor strandbeskyttelseslinjen vil kunne få en uønsket
præcedensvirkning i tilsvarende sager.

Du kan læse mere om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser her.

Vandretur langs Vejle fjord
Onsdag den 1. maj kl.19-21

Turen går langs nordsiden af Vejle Fjord, hvor vi følger stranden fra Tirsbæk og ud til
Ulbækhus. Undervejs bliver der rig mulighed for at nyde foråret og den nyudsprungne
bøgeskov, der netop på dette tidspunkt lyser op på begge sider af fjorden. Der bliver
mulighed for at høre om Vejle Fjords dannelse under de sidste istider og om fjordens
udvikling til dens nuværende udseende.Du kan også høre om nogle af de fjordprojekter, der
er i gang i og omkring fjorden, og som skal sikre en fremtidig biodiversitet. På turen tilbage
ad stierne i Tirsbæk Skovene kan du nyde den flotte udsigt over fjorden, samt Tirsbæk Slot,
der passeres på den sidste del af turen.

Vi mødes på P-pladsen ved Tirsbæk Strand. Medbring solidt fodtøj.

Turledere: Uffe Rømer og Torben Espersen

Nattergalens sang i morgendæmringen
Søndag den 2. juni kl. 4.15 – 7.00
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Rugballe mose i Grejs Ådal

Vi følger fuglenes opvågning i Jelling Skov og lytter til Nattergalens sang i Grejs Ådal. Tag
kaffe med, så giver Naturfredningsforeningen rundstykkerne.

Vi mødes ved Abrahamsens gård, Skovgade 27 b., 7300 Jelling Turleder Westy Esbensen
53371799

Klap køerne i Knapperup Enge
Lørdag den 8. juni kl. 14.00-16.00

Tænker du på at lave en kogræsserforening?
Vil du på en overkommelig måde gøre en indsats for naturen og samtidig få lækkert kød i
fryseren?
Kom og se, hvordan det kan gøres.

Få gode råd om det praktiske og økonomiske fra erfarne landmænd og kogræsser-folk.

Vi mødes ved Vejle Lystfiskerforenings Klubhus, Buldalen 13, Vejle
Turen arrangeres af Bo Levesen, Vejle Kommune, Britta Edelberg, Grønt Forum, Hans
Henrik Mikkelsen og Ole Jespersen 41173258, DN-Vejle.

Blomsternes dag ved Kulsø Søndag den 16. juni 14.00 - 16.00
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Vi vandrer gennem birkeskov og egeskov, gennem fattigkær med plettet gøgeurt og rigkær
med maj-gøgeurt, og vi kommer ned til Kulsø, hvor der vokser gifttyde i rørsumpen.

Vi mødes ved Kulsølejren, Kulsøvej 21, 7321 Give

Turleder Westy Esbensen 53371799

Fredninger i Vejle Kommune

Forårstur ved Rands Fjord

 

Et af de skønneste fredede områder i Vejle Kommune er Rands Fjord, som vi må dele med
Fredericia Kommune. Mange i Vejle kender nok ikke ret meget til en af de bedste
fuglelokaliteter i vores område. Rands Fjord var tidligere en fjordarm til Vejle Fjord. I
midten af 1800-tallet blev den inddæmmet og gradvist omdannet til en stor ferskvandssø. I
dag er søen på 140 ha.

I vestenden har Rands Fjord tilløb fra Spang Å samt Skærup å. I østenden er der afløb via
en gravet kanal og sluse til den oprindelige fjordmunding ved Hølsminde. I området lige syd
for Hølsminde er der gennemført et stort naturgenopretningsprojekt. Tidligere dyrkede
marker er sat under vand, hvorved der er opstået en stor sø omkranset af rørskov.

På begge sider af Rands Ford er der et omfattende stisystem. Herfra har man flere steder et
fint udsyn over søen. Et fint udsigtspunkt er ved Vejlby Kirke i Egeskov. På den nordvestlige
side af kirkegårdsdiget er en fin udsigt over søen. Vejle – og Fredericia Kommune har
sammen med Skov – og Naturstyrelsen udgivet en folder med kort og stiruter.

I området er der gode muligheder for at se blomster, fugle o.a.
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Skarvkoloni på den nord-østlige bred af Rands Fjord

Her i foråret er der gode muligheder for at se 2 havørne, der danner par. Siden januar har
de bygget på reden, som er opsat på sydsiden. På nordsiden er skarverne i ynglehumør.
Der er travlt i kolonien. Deres unger ligger som madpakker for havørnene. Der er desuden
mulighed for at se gæs, ænder, lappedykkere og meget andet.
En forårstur ved Rands Fjord byder altid på god natur og mange naturoplevelser.

Forår i skovbunden

Vi vil gerne vide, hvor de biologisk mest værdifulde skove i Vejle Kommune findes. Derfor
vil vi opfordre til at indberette fund af gul anemone, blå anemone og skælrod, som
blomstrer i gamle løvskove i april og maj måned. De er alle naturskovs- eller
gammelskovsindikatorer, som spredes langsomt og derfor fortrinsvis findes i skove med
lang kontinuitet. Finder man dem, er der gode chancer for, at der findes andre sjældne
plantearter i skoven.

Gul anemone

 

Gul anemone i Brandbjerg Sønderskov

Gul anemone vokser i frodige, muldrige løvskove i den østlige del af Kommunen

 

Blå anemone
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Blå anemone i Grejs Skov

Blå anemone er ret sjælden. Den blå anemone i Grejs Skov vokser på en leret skrænt. Et
typisk voksested for Blå anemone.

 

Skælrod

 

Skælrod i Jelling Skov

Skælrod er en snylteplante. Den har ikke grønkorn og kan derfor ikke omdanne CO2 og
vand til sukker. Sukkeret får den fra rødderne af forskellige løvtræer, dog især Hassel.
Skælrod har tykke, skælformede underjordiske blade. Frøene kan ligge i jorden en række år
uden at spire. De spirer først, når de er i nærheden af en egnet værtsplante. Skælrod er ret
sjælden, men den kan undertiden findes i fugtige, frodige løvskove under hassel eller
avnbøg

Hvis du finder gul anemone, blå anemone eller skælrod kan du sende en mail til Westy
Esbensen westy@jellingnet.dk eller ringe på 75871799.

mailto:westy@jellingnet.dk
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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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