Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, juli 2015

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.
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 Danmarks Naturfredningsforening eller ej.

Stenkastninger som kystbeskyttelse

Kystdirektoratet har givet afslag på ansøgning om stenkastninger som kystbeskyttelse.
Vore kyster er en vigtig del af vores fælles nationale natur- og kulturarv. Det er kystdirektoratet, der meddeler
tilladelser til kystsikring. Kystdirektoratet har netop givet afslag på to ansøgninger om stenkastninger på kysten
syd for Mørkholt Hage og en ansøgning om stenkastning på kysten ved Bredballe.
Kystdirektoratet foretager i forbindelse med ansøgninger om kystbeskyttelse en afvejning af en række hensyn,
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herunder bl.a. behovet for kystbeskyttelse, kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet, kystlandskabets
bevarelse og genopretning, naturens frie udfoldelse samt sikring af adgang og rekreativ udnyttelse af kysten.
Hårde anlæg som stenkastninger har en række ulemper. De tilbageholder tilførsel af sediment til den kystnære
sandtransport. Dette vil ved Mørkholt medføre erosion af nedstrøms anlæggene mod nord.
Endvidere medfører stenkastninger, at bølgerne på sigt kan ramme kysten med højere intensitet. Dette medfører,
at strandbredden bliver smallere og adgangen langs stranden vanskeliggøres. Dette kan tydeligt iagttages ud for
den stenkastning, der blev etableret for nogle år siden mod syd.
Kystdirektoratet har derfor siden slutningen af 2011 været meget restriktive med nyetablering af stenkastninger.
Ved Mørkholt anbefaler Kystdirektoratet, at der anvendes en blød form for kystsikring i form af sandfodring, der
også vil øge den rekreative værdi i området ved at øge muligheden for at færdes langs stranden.

Indvielse af bålhytte i Rugsted

DN Vejle klipper snoren ved indvielse af bålhytte i Rugsted

Fredag d. 26. juni klippede Per Delphin, medlem af bestyrelsen for DN Vejle, snoren over ved indvielsen af
børneinstitutionen Onkel og Tantes meget flotte bålhytte. Bålhytten gør det muligt at være længere tid udendørs
og vil kunne give børnene endnu flere frilufts- og naturnære oplevelser. Når institutionen har lukket, er bålhytten
åben for lokalbefolkningen.
Der var personale, børn og forældre til stede ved indvielsen. Per Delphins lille tale inden klipning af snoren
handlede overordnet om vigtigheden af, at børn kommer ud i naturen. Efter klipning af snoren blev der bagt
pandekager over bål i bålhytten.
Onkel og Tante er en privatinstitution i Vejle Kommune i Rugsted ved Ødsted for børn i alderen ½ -6 år, hvor
arbejdet med natur- og udeliv har en fremtrædende plads. Institutionen har en 6000 m2 stor naturpræget
legeplads, holder husdyr og har en bus, som der hver uge køres ud i naturen i.
For Onkel og Tante er det vigtigt, at børnene bliver bevidste om at passe på naturen, og at de glæder sig over at
komme i den. Onkel og Tante tror med sit arbejde på at så nogle frø hos børnene til at få glæden ved naturen også
i deres voksenliv.
Vi er i DN Vejle beærede over, at det var os, Onkel og Tante henvendte sig til i forbindelse med indvielsen af
bålhytten. Grunden hertil er, som anført af Onkel og Tantes afdelingsleder, at hun tænker, at det arbejde, Onkel
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og Tante laver, ligger tæt op ad DNs arbejde og værdier.
Det er helt sikkert tilfældet.
En institution som Onkel og Tante spiller en vigtig rolle ved at kunne give børnene gode naturoplevelser og et
tilhørsforhold til naturen.

Svampetur i Jelling Skov

Der findes mange svampearter i Jelling Skov. Efter en kort gennemgang af de forskellige svampetyper samler vi
svampe, både store og små, giftige og spiselige.
Husk kaffe, kurv, kniv og solidt fortøj
Vi mødes Lørdag den 13. september kl. 13.30-16.00 ved Abrahamsens gård, Skovgade 27C, Jelling.
Turledere: Bodil Asmund og Westy Esbensen, mobil: 5337 1799, email: westyesb@gmail.com

Familiesvampetur i Staksrode Skov
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Familiesvampeturen går i år til den fine svampelokalitet Staksrode Skov ved Vejle Fjord.
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, kontakt tlf. 50 5716 27, email: ufferomer@gmail.com
Vi mødes lørdag den 3. oktober kl. 14.00 på P-pladsen for enden af Staksrodevej i Staksrode Skov. Arrangementet
slutter kl. 16.00.

Flagermusprojektet

Brunflagermus, Danmarks største flagermus

Vi er nu i gang med at registrere flagermus i Vejle Kommune. Flagermusenes skrig optages på et lydkort, som kan
aflæses med computerprogrammet Batsound. I en have i Grejsdalen fandt vi 6 arter: Brun-, Syd-, Dværk-,
Pipistrel-, Trold- og Vandflagermus.
Hvis du ser mange flagermus i haven efter solnedgang, kan der være en koloni i et træ i eller på loftet af huset.
Hvis du ringer på 53 37 17 99 eller skriver til westyesb@gmail.com, kan vi komme ud med lytteudstyr og
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bestemme, hvilke flagermus du har i haven.

Pipistrelfalgermusens ultraskrig, som de ser ud i Batsound

Nældesommerfugl

Nældesommerfugl, sommerformen

Sommerfuglene er i stærk tilbagegang. 23 ud af 77 dagsommerfuglearter er nu på rødlisten over uddøde og truede
arter.
Men der er undtagelser. Nældesommerfuglen nyder godt af de varme somre og det store kvælstofindhold i
atmosfæren, som får nælderne til at trives.
Sommerfuglen findes i to former. Den sort-hvide sommerform flyver i juli-august måned. Sommerfuglens larver
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lever af nældebladene. Larverne forpupper sig, og hvis dagslængden under larvernes opvækst har været under 14
timer går pupperne i dvale.
Næste forår klækkes den orange-brune forårsform som flyver i maj-juni måned. De to former er så forskellige, at
Linné beskrev dem som to forskellige arter.
Nældesommerfuglen blev første gang set i Danmark i 1871, og siden har den bredt sig til resten af Danmark. Den
blev set første gang i Østjylland for omkring 20 år siden, og nu kan man se sommerfuglen i skovlysninger, moser
og enge overalt i Vejle Kommune.

Nældesommerfugl, forårsformen

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 alle lokale nyhedsbreve > Opdater din tilmelding til lokale nyhedsbreve
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