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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2014

Velkommen til DN-Vejles efterårs-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.

Årsmøde og foredrag onsdag den 12. november

Ulvespor i sneen, Store Hjøllund Plantage, 22. februar 2013
Årsmøde og foredrag om ulvens tilbagevenden til Jylland efter 200 års fravær. Onsdag 12.
november kl. 19.30 – 21.30.
Efter formanden, Uffe Rømers, beretning om vores aktiviteter siden sidste årsmøde i
november 2013 er der valg til bestyrelsen.
Efterfølgende vil Uffe Rømer fortælle om ulven, der efter 200 års fravær nu er ved at
genetablere sig i den danske natur. Hvad er fakta, og hvad er myter.
Kom og benyt lejligheden til at vurdere, om det er noget for dig at deltage i vores arbejde
for naturen. Måske kunne du være interesseret i bestyrelsesarbejde, måske kunne du
tænke at yde en begrænset indsats på et bestemt område – naturgenopretning, naturpleje,
sagsarbejde, IT – der er flere muligheder.
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Og hvis du bare vil sætte dig tilbage i stolen og høre, hvad der sker, er det også fint.
Foreningen er vært ved kaffe og kage. Alle er velkomne, også ikke medlemmer.
Bygningen, Ved Anlægget 14 B, 7100 Vejle (indgang gennem butikscentret Mary´s)

Hvor kan Hærvejs-motorvejen komme til at gå?

Skal Hærvejs-motorvejen gå gennem Vejle Ådal?
De fleste ved nok, at der i nogen tid har været tanker fremme om at bygge en motorvej op
gennem Jylland. Lob
by
gruppen Hærvejskomitéen, der agiterer ivrigt for etableringen af
en motorvej, har tidligere of
fent
liggjort to for
slag til forløb af en motorvej på en del af
hele strækningen. Disse forslag kan ses her.
Siden har Vejdi
rek
to
ra
tet sidste år i en rapport undersøgt forløbet af tre mulige
liniefø
ringskorridorer. (Ved en korridor forstås et ”bælte” på vel omkring en kilometers
bredde, inden for hvilket en vej kan placeres). Kortene i Vejdirektoratets rapport giver kun
mu
lig
hed for at danne sig et groft overblik over forløbet af korridorerne, men på DN
Vejles hjemmeside er der nu links til GIS-kort over korridorernes forløb. Se her
Da det er muligt trinvis at zoome ind på disse kort, kan man i stor detalje se, hvad
korri
do
rer
ne vil kryd
se hhv. gennemskære eller løbe tæt forbi af vandløb og ådale,
skove og an
dre naturtyper samt (lands)byer og enligtliggende ejendomme m. m.
Per Delphin

Indvielse af Sellerup Enge
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På Naturens Dag, søndag den 14. september kl.14.00-16.00, var der indvielse af Sellerup
Enge. I februar 2011 udsendte Bo Levesen fra Vejle Kommune et brev til mere end 20
lodsejere i området om den fremtidige drift af engene ved Sellerup Skovbæk og Hede Å.
Der blev indkaldt til et møde. Engene var ved at gro til i pilekrat og høje urter. Det
bevirkede, at det flotte og åbne landskab i ådalen forsvandt. Mange sjældne planter er
forsvundet. Fugle – og dyrelivet er også påvirket af tilgroningen. På mødet nedsattes et
udvalg, som Jens Jørgen Erichsen, Sellerup, blev formand for.
I august 2011 blev der sendt en ansøgning om et fælles græsningsprojekt i Sellerup Enge. I
alt omfattes 67 ha af projektet, fordelt på 64 ha afgræsning og 3 ha høslæt. Der søges om i
alt ca. 11 km kreaturhegn. Der er søgt ud fra et totalt budget på ca. 500 000 kr. Pengene
skal primært bruges til rydning af pileopvækst i ådalen, samt opsætning af hegn. Det er
også planen at lave nogle stier i området.
I Naturfredningsforeningen håber vi på, at der kan dannes et eller flere kogræsserlaug. Her
får man mulighed for at købe noget af kødet fra en ko, der har haft et godt liv, da den
græssede i Sellerup Enge. Man aftaler på forhånd, at man vil købe noget kød. I løbet af
sommeren skal man være med til at se til dyrene. Vejle Kommune vil senere indkalde til et
møde, hvor man kan høre om muligheden for at danne et kogræsserlaug.  
Læs mere om Sellerup Enge her
Ole Jespersen

Sjældne og rødlistede arter
Den biologiske mangfoldighed, biodivesiteten, går tilbage overalt i verden. Der uddør i dag
flere arter end på noget tidspunkt i de sidste 65 millioner år.
Danmark har ligesom 196 andre lande forpligtet sig til at standse nedgangen i
biodiversiteten inden år 2020. Vejle Kommune har underskrevet Countdown 2010 og
dermed også forpligtet sig til at arbejde for at nedgangen i den biologiske mangfoldighed
stoppes.
De arter, som er i fare for at uddø i Danmark, er samlet på en rødliste. Skal nedgangen i
biodiversiteten i Vejle Kommune standes, er det nødvendigt, at Naturstyrelsen og
Kommunen ved, hvor de sjældne og rødlistede arter findes. Lige så vigtigt er det, at
lodsejere ved det, når de har særlig værdifuld natur på deres jord.
Derfor har jeg gennem mange år eftersøgt sjældne og rødlistede planter, svampe og
sommerfugle i Vejle Kommune. I år har jeg bl.a. fundet Vedvarende Måneskulpe og VifteNavlesvamp
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Vedvarende måneskulpe er en smuk, meterhøj staude, som kun forekommer naturligt i
Døndalen på Bornholm og i Grejsdalen. Den en nu er nu fundet på en ny lokalitet i
Grejsdalen.

Vifte-Navlesvamp blev fundet første gang i Danmark i 1861 af Emil Rostrup, og der skulle
gå 151 år inden den blev genfundet i en skov vest for Århus og en skov ved Odder i år
2012. Den 2.oktober i år fandt jeg den i Højgård Skov i Grejsdalen, Der er en usædvanlig
stor biodiversitet i Højgård Skov. Der er fundet en rødlistet plante, en rødlistet sommerfugl
og ikke mindre end 14 rødlistede svampearter i skoven.
Se billeder af flere rødlistede arter i Vejle Kommune her
Westy Esbensen

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

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her > Følg DN på Facebook    

http://old.dn.dk/?ID=42551[09-01-2017 12:12:34]

