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                                                                                                      Bestyrelsen, Vejle afdeling                  
Årsberetning 2017 
 
Velkommen til årsmødet 2017 i Danmarks Naturfredningsforening (DN)  i Vejle Kommune.  
 
DN har nu ca. 130.000 medlemmer på landsplan. Der har i år, som i det foregående år været 
en medlemsfremgang. I Vejle Kommune har vi pr. 30. oktober i år 1.977 medlemmer, hvilket 
er knap 200 flere end vi havde oktober 2016, hvor vi var 1789 medlemmer. 
 
Bestyrelsen for afdelingen har 9 ordinære medlemmer og en suppleant. Herudover er der i 
Jelling en lokalgruppe med 6 medlemmer. Endelig kan bestyrelsen i forbindelse med 
specifikke sager knytte ad hoc medlemmer. Vi afholder et månedligt bestyrelsesmøde, dog 
ikke i juli. Herudover et antal ad hoc møder, samt en livlig kontakt via mails og vores eget 
arbejdsforum på internettet.  Naturen holder ikke ferie, og der må nødvendigvis hele året 
foregå en løbende sagsbehandling.  
 
Vi modtager fortsat en løbende strøm af en lang række forskellige sager, hvor vi er 
høringsberettiget, bl.a. forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg, landzonetilladelser, 
sager i forbindelse med strandbeskyttelseslinjen og andre beskyttelseslinjer, ansøgninger om 
fredningsdispensationer, miljøgodkendelser af husdyrbrug, og specielle sager, der f.eks. kan 
vedrøre udvikling af dambrugene eller råstofgravning.   
 
Nogle sager er blot til orientering og gennemsyn, andre kræver et høringssvar og i enkelte 
sager påklager vi myndighedens – det kan være kommunens, fredningsnævnets, 
miljøstyrelsens, naturstyrelsens, regionens eller kystdirektoratets afgørelse til Miljø – og 
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet. Endelig er der forespørgsler fra borgere, som 
oftest omhandlende aktiviteter tæt på borgerens bopæl. Er der forhold, hvor naturen er på spil, 
kigger vi nærmere på sagen.  
 
Efterfølgende årsberetning er på ingen måde komplet for bestyrelsens arbejde i det forløbne 
år, men giver et billede af noget af det, som vi har beskæftiget os med i 2017. 
 
Fredninger 
Vejle Kommune er beriget med 16 større fredede områder, der alle er landskabsfredninger, og 
hvor de største f.eks. fredningen omkring Rørbæk Sø, Hærvejen og Gudenåens Kilder dækker 
et areal på ca. 2.100 hektar. Herudover er en række små lokaliteter berørt af 
fredningsdeklarationer, de mest kendte er monumentområdet ved Jellinghøjene og området 
omkring Egtvedpigens grav. Herudover er samtlige kirker i landdistrikterne omgivet af 
mindre fredninger, de såkaldte Exner fredninger, hvis formål er at sikre indsigt til og udsigt 
fra kirkerne. 
 
Lige siden den første naturfredningslov i 1917 har fredninger været et centralt og yderst 
stærkt instrument til at sikre værdier i det danske landskab. 
 
Samarbejdet med fredningsnævnet forløber gnidningsfrit, fredningsnævnet lytter til DN, og 
som oftest er fredningsnævnets afgørelser i tråd med DN´s anbefalinger.  
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Vi har i det forløbne år behandlet 25 ansøgninger til dispensation af projekter i de fredede 
områder og herunder deltaget i 5 besigtigelser med fredningsnævnet. 9 af sagerne er endnu 
ikke afsluttede. 
  
Vi anbefaler kun dispensation til et projekt, såfremt det ikke vil stride mod fredningens 
formål, i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven § 50 stk. 1. 
 
En del af de fredede områder i kommunen er ligeledes Natura 2000 områder. Her kan vi kun 
anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvis det 
ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for i overenstemmelse med § 50 stk. 2. 
 
Fredningsforslag for dele af Vejle Ådal 
Ved årsskiftet 2015/2016 besluttede DN´s hovedbestyrelse at rejse en fredningssag for dele af 
Vejle Ådal.  
 
Vejle Ådal er i sin helhed Østjyllands længste og mest markante tunneldal. Ådalen strækker 
sig fra ca. 20 km mod vest fra Vejle og ca. 20 km mod øst ud i Vejle Fjord. Det område, som 
DN foreslår fredet, stækker sig fra Vingstedvej ca. 10 km vest for Vejle og til Slotsbjergvej 
ca. 17 km vest for Vejle. Det er således en strækning på godt 7 km af Vejle Ådal og med 
varierende bredde dækkende et areal på ca. 850 ha. 
 
Baggrunden for den valgte afgrænsning er områdets store landskabelige værdier og relative 
uberørthed. Med den foreslåede fredning skabes endvidere en sammenhæng med den 
eksisterende Nybjerg Mølle fredning, som blev gennemført i 1980 og udgør et område på ca. 
1000 ha. 
 
Såfremt fredningsforslaget realiseres, vil det være medvirkende til, at der varigt kan skabes et 
stort sammenhængende naturområde. Offentlighedens adgang til området vil forbedres, idet 
fredningsforslaget lægger op til et antal nye stier i det fredede område. 
 
Det endelige fredningsforslag blev i marts 2017 fremsendt til fredningsnævnet. 
I midten af juni havde fredningsnævnet indkaldt til offentligt møde, hvor DN fremlagde 
fredningsforslaget, og efterfølgende havde alle mulighed for at give sin mening til kende. 
Både landbrugsforeningerne og berørte lodsejere var mødt talrigt op og mange havde kritiske 
bemærkninger til fredningsforslaget. Vejle Kommune kunne heller ikke støtte 
fredningsforslaget. Der var dog også fra salen flere af de fremmødte, som kraftigt støttede 
fredningsforslaget. 
 
I slutningen af juni havde fredningsnævnet afsat 2 dage til besigtigelse af området i Vejle 
Ådal berørt af fredningsforslaget. I disse besigtigelser deltog udover fredningsnævnet 
repræsentanter fra Vejle Kommune, miljøstyrelsen og DN. Man besøgte de berørte lodsejere, 
der havde ønsket besøg. Det var specielt fredningsforslagets nærmere afgrænsning, samt 
placeringen af stiforløb, der blev debatteret. 
 
På baggrund af det offentlige møde og besigtigelserne udarbejder DN et revideret forslag med 
hensyn til afgrænsning og bestemmelser, der derefter sendes til fredningsnævnet. Denne 
proces er i gang. 
 
Såfremt fredningsnævnet stadfæster fredningsforslaget, skal det, uanset om det påklages, 
ligeledes behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sagsbehandlingstiden kan her være 
op til 2 år, så vi må ruste os med tålmodighed. 
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Selvom jeg i årsberetningen for 2016 nævnte erhvervs- og udviklingsstrategien for ådalen og 
fjorden, vil jeg endnu engang nævne denne med baggrund i, at man fra flere sider, herunder i 
forbindelse med det offentlige møde i juni gav udtryk for at fredningsforslaget snigløber 
erhvervs- og udviklingsstrategien. 
 
Vejle Kommune vedtog i 2015 en erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle 
Fjord. Interesseområdets  geografiske udstrækning udgør ca. 19.500 ha. Strategien er 
overordnede sigtelinjer for udviklingen af ådalen, hvoraf fredningsområdet således kun udgør 
en mindre del af området. 
 
For at sikre en dialog og koordinering mellem kommunen og alle lokale interessenter blev der 
etableret en udviklingsbestyrelse, der ca. mødes 4 gange årligt og et udviklingsråd, der mødes 
en gang om året. Udviklingsrådet havde sit første møde i går 7.11.2017 
 
DN Vejle er repræsenteret i bestyrelsen ved undertegnede og i rådet ved Lars Kromann-
Larsen. 
 
Den overordnede vision med strategien er at udvikle og brande Vejle Ådal – Vejle Fjord 
området for at skabe yderligere vækst indenfor primærerhverv, bosætning og 
oplevelsesøkonomi, og dermed skabe merværdi for hele Vejle Kommune.  
 
Visionen er samtidig at skabe et unikt natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og 
Vejle Fjord, som har både nationalt og internationalt format. Endelig er det overordnede 
formål at opnå synergigevinster for både erhverv og natur ved en samlet planlægning og 
koordinering af kommunens og andre interessenters forskellige indsatser i området. Såfremt 
arbejdet med erhvervs- og udviklingsstrategien lykkes og der er lodsejeropbakning, er det 
hensigten at arbejde videre med at afdække perspektiverne ved og muligheden for at etablere 
en nationalpark i området. 
 
Fredningsforslaget er i samklang med særligt de grønne perspektiver i strategien. Strategiens 
fokus på udvikling for både dambrugs-, landbrugs- og skovbrugserhvervet kan i stort omfang 
spille sammen med fredningsforslagets intentioner, hvis der tages hensyn til natur- og 
landskabsinteresserne. Samtidig vil fredningsforslaget understøtte strategiens fokus på 
friluftsliv, sundhed, oplevelser, formidling, kulturhistorie og turismerelaterede erhverv. 
DN kan ligeledes støtte, at der på sigt arbejdes hen imod etablering af en Nationalpark i 
området, der dækkes af erhvervs- og udviklingsstrategien.  
 
Lov om nationalparker angiver klart, at formålet med oprettelse af nationalparker er at skabe 
og sikre større sammenhængende naturområder af national og international betydning. 
Naturens kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, der skal sikres fri dynamik i naturen, de 
landskabelige og geologiske værdier skal bevares og styrkes, ligesom de kulturhistoriske 
værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet bevares og styrkes. Endelig skal 
befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet fremmes og udvikling 
til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne 
skal understøttes. 
 
 
Tilladelser efter §35 i planloven – såkaldte landzonetilladelser 
Vejle Kommune giver en lang række landzonetilladelser for byggerier i det åbne land, og DN 
får fremsendt alle disse afgørelser til orientering. Såfremt vi finder, at afgørelsen er  
problematisk, har vi mulighed for at påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Samlet set er de fleste af kommunens afgørelser fornuftige, men de har tidligere været noget 
vanskelige at gennemskue, da de enkelte afgørelser manglede en fyldestgørende beskrivelse 
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af baggrundsmaterialet. Dette er nu blevet langt bedre. Mangler vi baggrundsmateriale, 
fremsender kommunens sagsbehandler hurtigt de relevante dokumenter.  
 
I 2017 har vi påklaget 3 af kommunens landzonetilladelser til Planklagenævnet. Det drejer sig 
i alle tilfælde om større byggeri i det åbne land, hvor vi vurderer at byggeriet vil være 
skæmmende for landskabsoplevelsen og i strid med intentionerne for landzonebestemmelser. 
De to af sagerne er endnu ikke afsluttede, og i den tredje sag har ansøger trukket sin 
ansøgning tilbage.. 
 
I sidstnævnte sag var der ansøgt om at placere et meget stort og synligt byggeri på toppen af 
en yderst markant bakke - Hovedbjerg -  ved vejen Ladegårdsbakken. Bakken var tidligere 
dækket af et §3 beskyttet overdrev og en del bevoksning.  
 
Da vi fandt landzonetilladelsen ikke havde taget tilstrækkelig hensyn til landskabet og 
naturen, foretog vi en besigtigelse af området. Vi kunne konstatere, at der var foretaget en 
yderst voldsom rydning af næsten al vegetation på og omkring Hovedbjerg, og hele området 
var blevet fræset godt og grundigt igennem. Overdrevet var totalt ødelagt. Samtidig kunne vi 
ligeledes konstatere, at en række store flotte popler plantet i 1984 som vejtræer langs 
Ladegårdsbakken i forbindelse med ”Plant et træ” kampagnen i samarbejde med Børkop 
Kommune var blevet fældet. Vi anmeldte sagen til Vejle Kommune. Desværre havde 
bevoksningen på Hovedbjerg i det senere år bredt sig ind i overdrevet,  således at overdrevet 
var reduceret til mindre end 2.500 m2 og på denne måde vokset ud af §3 beskyttelsen, hvorfor 
kommunen ikke kunne forfølge denne side af sagen.  
 
Med hensyn til de fjernede vejtræer kunne kommunen oplyse, at de ikke havde fældet 
træerne, og nogen måtte have foretaget selvtægt  og fældet seks store  at poppeltræer langs 
Ladegårdsbakken ud for Hovedbjerg. Samtidigt oplyste kommunen, at de ikke agtede at 
efterforske, hvem der havde udøvet selvtægt på vejtræerne. Vejle Kommune agter ikke at 
genplante nye vejtræer på Ladegårdsbakken. 
  
Vådområder og ny natur  
DN vil fortsat rose Natur- og miljøforvaltningen i kommunen, der på fremragende vis 
fortsætter med at planlægge og udføre vådområdeprojekter, herunder fjernelse af spærringer i 
vandløb,  til gavn for vandmiljøet og naturen.  
 
Ved Vejle Å´s udmunding i fjorden har kommunen opstartet et projekt med henblik på at 
genskabe den floddeltalignende strandeng, der karakteriserede Inderfjorden indtil for 60 – 70 
år siden. Forinden projektet blev opstartet havde kommunen en god dialog med DN, og vi 
anbefalede projektet. 
 
Starten blev gjort i marts 2017 med afbrænding af 3 ha rørskov, dernæst blev der hegnet og 
udsat køer. Køerne skulle gerne klare pil og nyspiret tagrør. Kommunen må så klare brombær, 
bjørneklo og for kraftige tagrør. 
 
På grund af den betydelige matrialevandring fra å til fjord vil området fortsætte sin udvikling 
ud i fjorden, måske med dannelse af lidt banker, og eng og siv vil følge med. 
Det fine fugleliv, der er i området, vil blive endnu bedre, og plantelivet og fjordlandskabet får 
et løft.  
 
Det er et flot forsøg på at genskabe natur helt tæt på Vejle by og med stor rekreativ værdi. I 
forbindelse med lokalplanforslaget for den nye byudvikling ved Ibæk Strandvej indsendte vi 
et høringssvar til kommunen, hvor vi specifikt har anmodet om, at der bliver holdt en 
tilstrækkelig afstand mellem det planlagte byggeri og naturområdet. 
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Vejle Fjord 
Bestyrelsen for Udviklings- og Erhvervsstrategien har nedsat en række undergrupper, der 
arbejder med projekter, der er i samklang med de sigtelinjer, som strategien angiver. 
En af undergrupperne, som DN er repræsenteret i, er ”Vejle fjord – mindre kvælstof til 
fjorden”. 
 Baggrunden for nedsættelse af denne gruppe er det faktum, at Vejle Fjord, som mange af de 
danske fjorde, har det rigtig skidt og er i ubalance. Der er for mange alger i vandet, fiskene er 
for få, bunden er mange steder dækket af et tykt lag mudder og ålegræsset er reduceret 
markant i forhold til sin oprindelige udbredelse. Fjordens nuværende økologiske tilstand er 
således ringe/dårlig og dermed langt fra vandplanernes og Vandrammedirektivets mål om god 
økologisk tilstand. Ifølge forskerne er udvaskning af for mange næringsstoffer fra by og land 
et af hovedproblemerne for fjorden. Belastningen med næringsstoffer skal nedsættes 
væsenligt, formentlig med 30 – 40 %, inden forudsætningen for en sund fjord er tilstede. 
 
I arbejdsgruppen er der enighed om at fokusere på projekter i og langs fjorden og overlade 
den landbaserede vådområdeindsats til vandoplandsstyregrupperne. 
 
For at hjælpe fjorden med at genetablere dens økosystemer har arbejdsgruppen valgt at 
arbejde videre med mulig etablering af ålegræsområder, sikre og genskabe muslingebanker og 
skabe flere stenrev. Havkolonihaver med muslinger og tang kan forsøges. Forhåbentlig vil 
ovennævnte være medvirkende til at skabe sunde selvreproducerende fiskebestande. 
Der hersker en god dialog i arbejdsgruppen, hvor mange interesser er repræsenteret. 
 
 
Køb af et naturområde i Vejle Kommune 
Danmarks Naturfond, der har tæt forbindelse til Danmarks Naturfredningsforening, har til 
formål at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier, at beskytte dyre- og planteliv, at 
sikre rekreative områder for befolkningen ved erhvervelse og drift af fast ejendom samt at yde 
støtte til fredningsformål. 
 
Fonden modtog for godt et år siden en testamentarisk gave, der var øremærket til erhvervelse 
af et naturområde i Vejle Kommune. Fonden har bedt DN Vejle om at hjælpe med at finde et 
relevant område i kommunen. Fonden ønsker, at området skal have en fin naturkvalitet og 
lægger vægt på, at det skal være tilgængeligt. Vi har kigget på flere områder i kommunen. For 
få dage siden var vi sammen med repræsentanter for naturfonden ude og kigge på et relevant 
område, og måske har vi fundet det relevante.  
 
Affaldsindsamling 
DN arrangerer hvert år i april over hele landet affaldsindsamling med henblik på at gøre 
forårsrent i naturen. Ærgeligt at der overhovedet er behov for at samle affald. I Vejle 
Kommune samarbejder DN  med Grønt Forum om affaldsindsamlingen. Mange foreninger, 
skoler og enkeltpersoner deltager. Der samles meget affald, og forhåbentlig er denne 
indsamling medvirkende til, at borgerne får øjnene op for, at affald ikke skal smides i naturen. 
DN ønsker ligesom Vejle Kommune, at en langt større del af affaldet genbruges, hvorfor det 
er en rigtig dårlig ide at deponere dåser, plastikposer, mælkekartonner osv. i naturen. 
 Det er ofte dejligt forårsvejr i april og rigtig mange deltog igen i år. Tak til alle, der mødte op. 
 
Hærvejsmotorvej 
DN kan ikke støtte anlæggelsen af Hærvejsmotorvejen. Den vil, uanset hvor den placeres, 
fragmentere landskabet yderligere og ødelægge store naturområder i Jylland. Motorveje er 
yderst arealkrævende, og i en bred korridor langs motorveje er der en betydelig vedvarende 
støjforurening og i døgnets mørke timer lysforurening fra køretøjernes lygter.  
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DN vil anbefale, at der arbejdes med andre muligheder for at nedbringe trafikmængden på 
vejene og dermed behovet for en Hærvejsmotorvej: mere samkørsel og etablering af flere 
samkørselspladser, bedre parkeringsforhold nær jernbane, flere sikre cykelstier, forbedringer 
af det eksisterende vejnet, herunder en udbygning af den østjyske motorvej, og ikke mindst 
forbedring og udbygning af den kollektive trafik, herunder en modernisering af 
jernbanenettet. 
Endelig er det et faktum, at transportsektoren står for ca. 33 % af CO2 udledningen til 
atmosfæren. Hver gang der bygges et stykke motorvej stiger trafikmængden, og det medfører 
en spiral uden ende. At bygge en Hærvejsmotorvej forekommer på ingen måde visionært. 
 
Naturpleje 
Den mangfoldige natur i mange af vores naturområder trues fortsat af afvanding, gødskning, 
opdyrkning, sprøjtning og tilgroning. 
  
Ved Kvak Mølle har DN i adskillige år foretaget høslet på en eng. Når man slår græs og urter 
med le og efterfølgende river høet sammen og fjerner det, gavner man artsrigdommen og de 
mange planter, der har det svært i konkurrencen med græsser og brændeælder. 
 
I de år DN har plejet engen, er naturtilstanden af engen forbedret og bl.a. er antallet af maj-
gøgeurt gået stærkt frem, så der nu kan tælles adskillige tusinde af disse. 
 
Høslætlauget under ledelse af Ronni Røjgård har igen i år med le og river plejet engen ved 
Kvak Mølle. Det er en yderst lønsom og fornøjelig beskæftigelse at foretage naturpleje med 
rive og le. 
 
Bjerlev Hede har ligeledes været plejet i flere år af DN, hvor småtræer og buske er blevet 
fjernet. Heden tæller adskillige sjældne plante- og dyrearter, der ikke vil overleve, hvis 
området springer i skov. Der har dog ikke været behov for pleje i de sidste par år, men 
behovet vil helt sikkert opstå igen. 
 
Herudover foretager DN to gange årligt naturpleje på gravhøjen Ravnshøj ved Jelling. 
 
DN er sammen med Grønt Forum aktiv i flere Kogræsserlaug. Det er vigtigt at få afgræsset de 
mange enge og overdrev, for at bevare og forbedre naturkvaliteten på disse nu sjældne 
naturtyper. Vejle Kommunes natur- og miljøforvaltning har været meget velvillige i 
forbindelse med opstart af disse laug bl.a. i forbindelse med den nødvendige hegning. 
 
. 
Biodiversitet 
 
Overalt i verden går det tilbage for biodiversiteten, naturens mangfoldighed. Arter uddør i et 
stadigt stigende tempo. Den sidste masseuddøen fandt sted for 65 mio. år siden, da halvdelen 
af jordens arter, deriblandt Dinosaurerne, forsvandt. Biodiversitetsforskere kalder nutiden for 
den sjette masseuddøen, og for første gang er det mennesket, som er årsag til den. I 
modsætning til tidligere,  hvor arters uddøen ofte var en følge af voldsomme meteornedslag 
eller udbrud fra supervulkaner, sker tabet af mangfoldighed i dag ofte i en grøn og velordnet 
verden uden tydelige katastrofesignaler. Det er derfor let at overse, at naturen bliver fattigere 
på arter og levesteder. 
 
Danmark har sammen med 192 andre lande forpligtet sig til at standse tilbagegangen i 
biodiversiteten inden år 2020.  
Skal det lykkes er det første skridt, at vi skal have viden om, hvor de truede arter findes. Og 
det giver DN Vejles bestyrelse – i al beskedenhed – sit lille bidrag til: 
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Flagermus 
 
Vi har de sidste 3 år været i gang med en kortlægning af flagermusenes udbredelse i Vejle 
Kommune. Ved hjælp af loggere og håndholdte ”batdetektors”, som automatisk optager 
flagermusens ekkolokaliseringslyd på et hukommelseskort, har vi registreret flagermus 4-500 
steder i kommunen. Vi har så efterfølgende ved hjælp af et computerprogram analyseret 
lydene og bestemt arterne. 
 
Der er 10 flagermusarter i Vejle Kommune og en af dem, Damflagermusen, er på den danske 
rødliste over truede arter. 
 
De jyske damflagermus overvintrer i kalkgruberne ved Viborg. I april måned flyver de ud og 
hunnerne etablerer ynglekolonier i gamle træer eller i huse i det midtjyske område fra 
Limfjordsegnene i nord til Vejlekanten i syd. Hidtil har man troet at Damflagermusene fløj 
maksimalt 100 km. fra kalkgruberne, og at det sydligste de kom var ved Engelsholm Sø. Vi 
har imidlertid fundet dem en halv snes steder syd for Engelsholm og så sydligt som ved 
Tågelund, i Ammitsbøl Skov og ved Rands Fjord. Så vi kan konkludere, at Damflagermus 
kan flyve mere end 100 km til og fra overvintringsstederne, eller også kan de, ligesom 
vandflagermusene, overvintre andre steder f.eks. i beskyttelsesrum i byerne. 
 
Alle flagermusarterne er beskyttede efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Det betyder bl.a.at 
myndighederne, herunder kommunerne, skal sikre sig, at de ikke tillader eller planlægger 
aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder. Vi laver derfor løbende lister 
over de lokaliteter vi har besøgt og de flagermusarter vi har fundet til Vejle Kommune 
 
 
Vokshatte og overdrev 
 
Vokshatte er en gruppe svampe, som især vokser på overdrev eller vedvarende græsland.  
Overdrev har en meget rig natur med mange insekter, planter og svampe, men de er samtidig 
truede af ammoniak og kvælstofilter fra luften, og hvis de ikke afgræsses gror de til med 
buske og høje urter. 

I regnfulde efterår som i år kan der være mange vokshatte på de gode overdrev. Jo flere 
vokshatte desto mere værdifuldt er overdrevet. Ved et besøg på et overdrev sydøst for 
Hammer Mølle i begyndelsen af oktober fandt vi 14 arter af vokshatte, bl.a. den truede 
Skarlagen vokshat, og overdrevet er dermed et af de fineste i Vejle Kommune.  

Som led i en overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling i Vejle Kommune ønsker 
kommunen at fastholde en stor biologisk mangfoldighed på de 100 bedste naturarealer i 
kommunen. Overdrevet ved Hammer Mølle har nu fået en plads på listen. 

På en lille overdrev lige syd for Grejs fandt vi to truede vokshatte, Grøngul vokshat og 
Rosenrød vokshat. Rosenrød vokshat er blot fundet 5 andre steder i Danmark bl.a. i Mols 
bjerge. 
 
Registrering af løgfrø 
Løgfrø findes kun i spredte bestande. I perioden 1945 – 1990 er arten forsvundet fra 90% af 
sine levesteder. Det industrialiserede landbrug har fjernet rigtig mange vandhuller og der er 
mange krav, der skal være opfyldt for at vandhullet bruges af løgfrøen. Vejle Kommune har 
etableret talrige vandhuller i kommunen for at bedre forholdene  for løgfrøen. Det er kun i 
ganske få uger, at løgfrøen kvækker og det skal være mørkt. 
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I 2016 hørte og registrerede vi løgfrøen på flere lokaliteter. 
I 2017 husker alle, at maj måned hverken havde megen sol eller varme, og nætterne var ikke 
ideelle til at lytte efter løgfrøens kvækken. 
Vi hørte ingen.  
Der er dog observeret løgfrø, bl.a. nær Bjerlev Hede i 2017, så vi forsøger igen i 2018. 
 
Bævere 
Bæveren uddøde for 1000 år siden i Danmark. I 1999 blev 18 dyr, der var fanget i Elben, 
udsat i Flynder Å systemet i Klosterheden. På Sjælland er der i Dronningholm Mose og 
Arresø i 2009 og 2010 udsat 14 dyr. 
Bestanden er ved at sprede sig fra Flynder Å systemet, og der menes nu at være mellem 150 
og 200 bævere i Jylland. 
DN Vejle har i de sidste to år deltaget i den årlige landsdækkende tælling af bævere. 
I 2016 observerede vi én bæver i Vejle Kommune. 
I 2017 observerede DN ingen bævere i kommunen, men en medarbejder ved Vejle Kommune 
har observeret én. 
 
 
Ture 
DN arrangerer hvert år mange gratis arrangementer i naturen, hvor såvel medlemmer som 
ikke-medlemmer er velkomne. Disse ture er som oftest yderst velbesøgte, og for os er det en 
fornøjelse at formidle viden om naturen. 
 
I 2017 blev det til følgende:  
 
11.3 Det spæde forår ved Fårup Sø og Jelling Skov. Turleder Westy Esbensen.  
 
3.5 Forårstur i Munkebjergskoven og langs Vejle Fjord. Turleder Lars Kromann-Larsen. 
 
21.5 Nattergalens sang i morgendæmringen. Turleder Westy Esbensen 
 
10.9  Flagermustur ved Vingsted Mølle. Turleder Katrine Hulgård 
 
16.9  Svampetur i Jelling Skov. Turledere Bodil Asmussen og Westy Esbensen. 
 
1.10 Familiesvampetur i Munkebjergskoven. Turleder Lars Kromann-Larsen. 
 
 
 
Nyhedsbreve 
DN – Vejle udsender hver 3. måned et nyhedsbrev, hvor vi fortæller om vores arbejde, ture og 
arrangementer samt aktuelle historier fra Vejle Kommunes natur. Alle nyhedsbrevene kan ses 
på vores hjemmeside på internettet og herudover sendes de til de af vore medlemmer, hvor vi 
har en e-mail adresse.  
 
 
Tak 
Og til slut en tak for samarbejdet til politikere i Vejle Kommune og de mange dygtige 
medarbejdere i forvaltningen, og til Vejle Amts Folkeblad, der jævnligt skriver om forhold, 
der relaterer sig til naturen i Vejle Kommune. 
 
Vejle 8. november 2017 
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen 
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Uffe  Rømer,  
Formand  DN – Vejle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen for DN - Vejle 
 Klokkeager 20, 7120 Vejle Øst � 50 57 16 27 � ufferomer@gmail.com; dnvejle-sager@dn.dk  


