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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, juli 2013

Velkommen til DN-Vejles sommer-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 nyhedsbreve i januar og april, 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.

Folder om Højgård Skov
Højgård Skov ligger på skrænterne ned mod Fløjstup Bæk mod nord, Fruens Møllested Bæk
mod øst og Grejs Ådalens enge og Grejs Å mod syd. Det kuperede terræn har ikke været
egnet til landbrug, og derfor har det meste af området været dækket af skov siden istiden.

Gamle træer og dødt ved i skovbunden danner føde for svampe og insekter
Der er en meget rig flora og fauna i skoven. Blå anemone, gul anemone og fingerstar er alle
gammelskovsindikatorer. De spredes meget langsomt, og er derfor kun almindelige i
områder, hvor der har været løvskov uafbrudt i flere hundrede år. I et område af skoven
hvor leret når frem i overfladen er der fundet ikke mindre end 11 svampe, som er på den
danske rødliste over truede arter. Om sommeren kan du se bjergvipstjert og om vinteren
vandstær ved Fruens Møllested Bæk. Der er en stor bestand af rådyr i skoven.
Højgård fik sidste år ny ejer, og han ønsker at åbne skoven mere for offentligheden. Han
har derfor bedt DN-Vejle om at udarbejde en folder om skoven. Folderen er nu færdig, og
du kan hente den ved VisitVejle, på Økolariet eller på kommunens biblioteker. Du kan også
downloade den her.
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Højgård  

Grejsdalen

Brandbjerg Sønderskov

DN-Vejle har tidligere lavet foldere om Grejsdalen og Brandbjerg Sønderskov. Dem kan du
downloade her.

Dispensationer fra fredningsbestemmelser

Der er mange fine naturopråder i Nybjerg Mølle-fredningen
Fredninger er enestående i naturbeskyttelsessammenhæng, fordi en fredning fastlægger
rammer for et områdes drift i princippet ud i al fremtid. DN er den eneste private forening,
der har ret til at rejse fredningssager, og DN–Vejle er høringsberettiget i alle sager
vedrørende de adskillige fredede områder i Vejle Kommune.
Et af de større fredede områder i kommunen er Nybjerg Mølle fredningen vest og nord for
Egtved. Formålet med Nybjerg Mølle fredningen er at bevare de landskabelige værdier i
området og beskytte de til området naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk,
botanisk og zoologisk henseende. Ændring af terræn eller terrænformer er ikke tilladt. Vejle
Kommune har for nylig forelagt fredningsnævnet 3 sager indenfor Nybjerg Mølle
fredningen, der forudsætter ændringer af terrænet, hvilket betyder, at fredningsnævnet
skal dispensere fra fredningsbestemmelserne, såfremt projekterne skal gennemføres.
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Et projekt drejer sig om etablering af et vandhul på ca. 500 m2 på et areal, der pt. ligger
brak. Vandhullet ønskes etableret i forbindelse med Dragonlife, der er et EU-projekt, hvis
formål er at forbedre levevilkårene for løgfrø og grøn kærguldsmed. Herudover vil
vandhullet kunne fungere som yngle- og opholdsted for bl.a. spidssnudet frø og stor
vandsalamander.
Det andet projekt drejer sig ligeledes om etablering af et større vandhul på ca. 2000 m2.
Også dette projekt ønskes etableret i forbindelse med EU-projektet Dragonlife.

EU støtter etableringen af vandhullder til den sårbare løgfrø.
Det tredje projekt inden for Nybjerg Mølle fredningen drejer sig om reetablering af en
ynglelokalitet for digesvale, oprensning af grøfter, etablering af et sandbed til insekter og
reetablering af et vadested gennem en mose. Ynglelokaliteten for digesvaler skabes ved at
retablere en lodret skrænt, der er blevet ødelagt af græssende kreaturer. Oprensning af
grøfterne er nødvendig for at det fortsat er muligt at afgræsse området. Det oprensede jord
fra grøfterne skal bruges til at etablere vadestedet gennem mosen, der er nødvendigt i
forbindelse med kreaturernes afgræsning.
I Rands Fjord fredningen, der er beliggende både i Fredericia og Vejle kommuner, har Vejle
Kommune forelagt fredningsnævnet en ansøgning om dispensation til etablering af tre
vandhuller på henholdsvis 300 m2, 600 m2 og 1200 m2 med henblik på at bedre områdets
flora og fauna.
Rands Fjord fredningen tilsigter at bevare arealernes tilstand med den usædvanlig rige
koncentration af værdier af såvel landskabelig som videnskabelig art.
DN-Vejle har gennemgået alle disse projekter og finder, at de vil bedre forholdene for
naturen, herunder den biologiske diversitet. Ligeledes finder DN-Vejle, at projekterne ikke
strider mod intentionerne i de to fredninger. Derfor har vi anbefalet fredingsnævnet at
dispensere fra fredningsbestemmelserne, således at disse projekter kan gennemføres.

Naturpleje på Bjerlev Hede
Lørdag den 31. august kl. 10-16
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En sensommerdag på heden. Vær med til at genskabe natur på Bjerlev Hede. Vi fælder små
træer og buske. DN giver en sandwich og en øl eller vand til frokost. Tag kaffe med.
Medbring solidt fodtøj, håndsav og evt. ørnenæb.
Vi mødes i krydset mellem Bjerlev Hedevej og Tremhusevej
Turleder: Leo Gold, tlf: 2211 1698

Svampetur i Jelling Skov
Søndag den 8.september kl. 13.30 - ca. 15.30
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Tag med på svampeturen i Jelling Skov, få nogle historier om svampene og lær nogle giftige
og spiselige svampe at kende. Vi starter med en kort gennemgang af de forskellige
svampegrupper. Derefter vandrer vi gennem Jelling Skov. Hvis du tager en kurv med, kan
du måske få nogle gode svampe med hjem til middagen.
Husk en kniv, kaffe/the og solidt fottøj.
Mødested: Abrahamsens gård, Skovgade 17 B, 7300 Jelling
Turleder Westy Esbensen, 75871799

Familesvampetur ved Kvak Mølle
Lørdag den 21. september kl 14.00 -16.00

Turen starter med en kort introduktion til svampe, hvor vi kigger på de vigtigste grupper af
spisesvampe og giftige svampe. Praktiske oplysninger: Medbring kurv og kniv.
Turleder: Biolog Lars Kromann-Larsen.  

Naturrum Kistinelyst - et formidlingscenter på kanten af Ranbøl Hede

Vårkobjælde blomstrer i maj måned på Randbøl Hede
I april i år indviedes Naturrum Kirstinelyst i udkanten af Randbøl Hede som støttepunkt for
oplevelsen og formidlingen af heden. Læs her på Naturstyrelsens hjemmeside:
www.naturstyrelsen.dk/kirstinelyst nærmere om hovedbygningen, udstillingen, de
udendørs faciliteter og stiforløbene med Kirstinelyst som udgangspunkt.

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.
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                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen

> Afmeld nyhedsbrevet    > Følg DN på Facebook    
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