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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, april 2015

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.

Du kan se tidligere nyhedsbreve 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.

 Nyt om en ny midtjysk motorvej

Randbøl Hede set fra Staldbakkerne

I 2013 blev der gennemført trafikberegninger med trafikmodellen Jylland/Fyn-modellen af tre
alternative linjeføringskorridorer for en midtjysk motorvej. Vejdirektoratet dokumenterede
disse beregninger i en rapport, i hvilken det konkluderes, at en midtjysk motorvejskorridor ikke
vil kunne løse de trafikale problemer på E 45, men kun vil kunne udskyde udbygningsbehovet i
en årrække (5-10 år). Forløbene af strækninger af de tre korridorer kan ses på DN Vejles
hjemmeside

I forbindelse med den trafikaftale, der blev indgået i juni 2014, blev forligsparterne enige om
at afsætte 2 millioner kroner til en genberegning af de trafikale effekter af de tre korridorer
med en anden trafikmodel, Landstrafikmodellen. Vejdirekektoratet har nu sendt opgaven i
udbud. Den forventes igangsat den 20. april og afsluttet senest den 30. september i år.

Siden har Lars Løkke Rasmussen fremsat et forslag til en mere vestlig linjeføring for en
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motorvejsstrækning, der som udgangspunkt følger den vestligste af de tre korridorer.
Motorvejen rykkes så tæt på Billund som muligt, og herved tæt på Billund Lufthavn, og kobles
på det eksisterende motorvejsnet ved Give. Vejen tænkes anlagt i etaper med start fra syd.
Den foreslåede linjeføring vil gå uden om den naturskønne Vejle Ådal.  
DN Vejle har på GIS indtegnet en motorvej, der løber fra nær ved Lunderskov, vest om Billund,
til nær ved Give, og må konstatere, at også en vej med dette forløb vil have en række negative
konsekvenser for landskaber, natur og menneskers rekreative oplevelsesmuligheder m.v. Læs
en mere detaljeret omtale af konsekvenserne af vejforløbet på DN Vejles hjemmeside.

En anden nyhed i relation til en midtjysk motorvej (”Hærvejsmotorvejen”) er, at kommunerne i
Trekant-området i den fælles del af den nu fremlagte planstrategi anfører, at de ønsker en
Hærvejsmotorej etableret. Planstrategien indgår som en del af kommuneplanlægningen.

 

Flagermus i Vejle Kommune

Året rundt kan man finde flagermus i sprækker og huller i træer

Flagemusene ligger i vinterhalvåret i dvale, men i løbet af kort tid kommer de frem, og i de
lyse sommernætter kan man se dem jage efter insekter i haver, over søer og langs skovbryn.
Selv om sommernætterne er lyse, kan flagermusene ikke se de flyvende insekter de lever af.
De må lytte sig frem. De udsender en højfrekvent lyd, og de lokaliserer byttet ved at lytte til
det ekko som reflekteres fra insektet.

Når man skal kortlægge fugles udbredelse kigger man efter dem og lytter til deres sang.
Flagermusene derimod kan man ikke høre og kun vanskeligt se i mørket.  Men man kan ved
hjælp af lytteudstyr optage deres  orienteringsskrig. De forskellige arter har forskellige skrig, 
og ved hjælp af et computerprogram kan man analysere skrigene og bestemme arterne.

Alle danske flagermusarter er fredede. De må ikke fanges eller slås ihjel og deres yngle- og
rasteområder må ikke ødelægges. Af Danmarks 17 flagermusarter er 9 registreret i Vejle
Kommune. Deres udbredelse i Vejle Kommune er imidlertid ikke kortlagt i detaljer. Vi har
derfor indgået et Grønt partnerskab med Vejle Kommune, og takket være en bevilling fra
Naturstyrelsen kan vi købe lytteudstyr som kan bruges til at bestemme arterne. I løbet af de
næste 3 år vil vi registrer flagermusarter i hele Vejle Kommune. Vi håber dermed at få en
viden om arternes sommer- og vinteropholdssteder og ynglekolonier, der kan anvendes af
Vejle Kommune, Naturstyrelsen Trekantsområdet og private lodsejere så flagermusenes
levesteder kan sikres.

I maj eller juni måned samles flagermushunnerne i ynglekolonier f.eks. i et hult træ eller under
taget i et hus. Er der flagermus på loftet i dit hus har du sandsynligvis slet ikke bemærket det.

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37909


Nyt fra DN Vejle | Danmarks Naturfredningsforening

http://old.dn.dk/?ID=43991[09-01-2017 12:14:32]

Flagermusene giver sjældent anledning til problemer. Men hvis du ser mange flagermus i
haven omkring solnedgang kan der være en koloni i et træ i eller på loftet af huset. Hvis du
ringer på 53371799 eller skriver til westyesb@gmail.com kan vi komme ud med lytteudstyr og
bestemme hvilke flagermus du har i haven.

På DN Vejles hjemmeside vil vi løbende fortælle om Flagermusprojektet.

.

Affaldsindsamling

Søndag den 19. april kl. 10 - .12

Affaldindsamling i Jelling

DN, Grønt Forum og Vejle kommune samarbejder omkring DN´s årlige affaldsindsamling
søndag d. 19 april. I Vejle Kommune har vi udvidet affaldsindsamlingen til også at omfatte
lørdag d. 18 april. Mange foreninger og lokale grupper deltager i affaldsindsamlingen. Hvis du
vil være med til at samle affald, kan du ringe til Grønt Forum (76401976), eller du kan deltage
i affaldsindsamlingen i Jelling

Affaldsindsamling I Jelling:

Vi mødes ved det gamle rådhus, Fårupvej 15 i Jelling og samler affald i Jelling by og langs
indfaldsvejene. Som afslutning byder vi på en kop kaffe.
Evt. henvendelse til Bodil Asmund 75871978 og Westy Esbensen 53371799
 

Forårstur ved Runkenbjerg i Vejle Ådal

Torsdag den 7. maj kl. 19.00 - ca. 21.00
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Naturgenopretningsprojekt ved Runkenbjerg indvies den 22. juni 2014

Aften-naturvandring i den fredede Vejle Ådal til "Hjertet i Vejle Ådal" dvs. bakkeryggen
Runkenbjerg. Oplev en majaften i Vejle Ådal, hvor Vejle Ådal møder Egtved Å, hvor næsten
hvert lokalt højdedrag gemmer en jægerstenalderboplads, hvor der fundet fem arter af vilde
orkideer, og hvor natur- og kultur mødes i en skøn blanding.Turen er på ca. 4 km.

Praktiske oplysninger: Som fodtøj anbefales ankel-vandrestøvler eller gummistøvler, da engen
kan være våd. Turen er ikke velegnet for klapvogne.Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg.
Kontakt evt. Peer  (peer.natur@gmail.com)

Vi mødes på P-pladsen ved Runkenbjerg, Slotsbjergvej 1, 7143 Randbøl. Kørselsvejledning:
Fra Vejle mod Billund til Ny Nørup og ca. 5 km mod syd på Tørskindvej til Slotsbjergvej. Fra
Rundkørsel ved Egtved kør efter landskabsskulpturerne ved Tørskind og fortsæt ad Tørskindvej
til Slotsbjergvej. Herfra er der skiltet til P-pladsen ved Runkenbjerg.

 

Flagermustur ved Jelling Skov

Onsdag den 13. maj kl. 20.30 - 22.45
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Omkring solnedgang går flagermusene på jagt efter insekter

Flagermusene flyver i mørke. De orienterer sig ved at udsende korte skrig og lytte efter det
ekko, som kommer tilbage fra omgivelserne. Vi kan ikke høre skrigene, men på turen
medbringer vi flagermusdetektorer, som kan omdanne skrigene til hørbar lyd.

Turleder: Professor  Annemarie Surlykke, Syddansk Universitet i Odense.
Kontakt evt. Westy Esbensen (westyesb@gmail.com, 53371799)
Vi mødes ved Abrahamsens gård i Jelling Skov, Skovgade 27 B, 7300 Jelling

Nattergaletur i morgendæmringen

Søndag den 7. juni kl. 4.15 - ca 7.00

En tidlig morgen i Grejs Ådal

Oplev mosekonens bryg, horsegøgens brægen og rundstykker og morgenkaffe i det fri på
Naturfredningsforeningens traditionsrige nattergaletur i Grejs Ådalen den 7.juni.
Når vi mødes ved Abarahamsens gård kl.4.15 er solsorten, sangdroslen og rødhalsen allerede i
gang, og på vandreturen gennem Jelling Skov følger vi andre fugles opvågnen. Vi hører
bogfinkens ”det, det, det ka´ jeg si´li´så tit det ska vær´ ”, skovduens ” jeg er en stor fed
skovdue” og gærdesmuttens kraftige trille. Fra pilekrattet lyder nattergalens kraftige, fløjtende,
klukkende og skrattende toner. Der er et rigt fugleliv i Jelling Skov og langs Grejs Å, så vi
hører og ser mange andre fugle, inden vi, mætte på indtryk men sultne efter kaffe og nybagte
rundstykker, slutter ved Abrahamsens gård omkring kl.6.30.

Vandtæt fodtøj er en god ide, for selv om stien er tør kan der være dug i græsset.Tag en
termokande med kaffe med, så giver Naturfredningsforeningen rundstykkerne.

Mødested Abrahamsens gård, Skovgade 27C i Jelling Skov. Turleder: Westy Esbensen tlf.
53371799
 

Blomsternes dag på Bjerlev Hede

Søndag den 14. juni kl. 13.30 - 16.00
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Tue-kæruld på Bjerlev Hede

Turen går i år til den lille naturperle Bjerlev Hede nord for Jelling. Vi vandrer over heden og
gennem hedekær, hvor der vokser Hvid Næbfrø og Mose-Troldurt. Ved hedesøen finder vi
finder Strandbo og den lille ejendommelige bregne, Pilledrager. I plantagen ser vi Klatrende
Lærkespore og Femraddet Ulvefod. Solidt fodtøj eller gummistøvler anbefales. Tag også the
eller kaffe med. Naturfredningsforeningen giver kage til kaffen.

Turleder: Westy Esbensen tlf. 53371799

Vi mødes på hjørnet af Bjerlev Hedevej og Tremhusevej.

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 

> Følg DN på Facebook    

http://www.dn.dk/beskytnaturen
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439
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