
Gør stor natur større 
 
Den 15. november 2018 
 

Bo Levesen 
Vejle Kommune 

Hvordan passer vi på naturen i Vejle. 



Fakta om natur i Vejle Kommune. 



Natura2000:              5800 ha 
Fredede områder:    4500 ha 
Beskyttet natur:        8000 ha 
Skov:                          14000 ha 
   
Hegninger m. kommunalt/ 
statslig tilskud:          1400 ha 
 
Udførte vådområder: 820 ha  
 



Vejle Kommunes 
naturnetværk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejle kommune: 
106.000 ha og 
110.000 indbyggere.  



Her er de 
gode arter 



Bestandsanalyser naturlige ørredbestande Vejle Å systemet efteråret 1988  



Passageprojekter 1987 til 2003 



Bestandsanalyser naturlige ørredbestande Vejle Å systemet 1998-2003 



Udviklingen i den danske odderbestand 
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Odderen bor under Dæmningen midt i Vejle By 
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Projekter og indsatser til gavn 
for naturen i Vejle Kommune  



Brandmandens lov  
grundlov for udvikling af naturen! 

• Bevar den oprindelige natur med 
stor biologisk mangfoldighed 

• Beskyt  områder med høj 
naturværdi mod yderligere 
forringelser 

• Genopret  naturmæssigt 
forarmede områder. 

• Lav nyt  -etablér ny natur i 
sammen- hæng eks. naturområder 

Seksplettet køllesværmer 

Skarlagen og rødmende vokshat 



God dialog med lodsejeren er nøglen til succes! 



Myndighed eller partner? 

•Tilsyn/ håndhævelse  

 

 

 

 

 

 

 

•Rådgivning 

•Love og regler 

 

 

 

 

 

 

 

•Mål og (natur)værdier 



Større projekter  



Odderbæk-projektet 

Et projekt om forbedring 
af ca. 20 km private 
vandløb, udført i tæt 
samarbejde med 
lodsejerne. 

 

Se også 
www.odderbaek.dk 

 

http://www.odderbaek.dk/


Vådområdeprojekt i 2010-12 
Omfatter hele vandløbet fra kilde til udløb i 

Kulsø 

140 ha, som fjerner 16 tons N og 500 kg P 

årligt 

ØNSKE: at kunne etablere tør natur i samme 

projekt når vi har fat i lodsejerne!! 



Odderbæk har fået besøg af 
bæveren i 2015 



Omme Å – tre vådområdeprojekter på stribe 

92 ha 
160 ha 

45 ha 

<= Ringkøbing   

Fjord 



Genslynget Omme Å 



Ca. 1960 

Januar 2007 

Ca. 1965 



Opkøb af driftsrettigheder i naturprojekt ved Østengård 



Ny natur:  
 
Røde og gule 
polygoner: 
 
Driftsrettigheder på 
agerjord opkøbt via 
midler fra Vejle Kommune 
og Den Danske Naturfond 

 





Opkøb af driftsrettigheder 

Egnede arealer: 

• Skal ligge i naturnetværket 

• Ekstensive omdriftsarealer eller 
nåletræsplantage 

• Ligge tæt på, beskytte og på sigt 
udvide eksisterende god natur 

Ejers forpligtigelser 

• Må ikke pløje, dræne sprøjte 
gøde, så eller plante.  

• Må gerne afgræsse og tage slæt 

• Kommune får (oftest) plejeret på 
arealerne 

• Adgangsregler, jagt og fiskeri 
som hidtil.  

• Betingelserne tinglyses varigt 



Værdisætning 

Prisen vurderes som i vådområdeprojekter 

• Ejer får udbetalt en engangserstatning 

• Priser på køb af rettigheder i Vejle K:  
35.000 kr. pr ha til 100.000 kr. pr ha. 
Afhængig af bonitet, størrelse, tidligere 
anvendelse mv.   

 

Vi har knap 400 ha på venteliste lige nu , så 
send gerne flere penge !  



Se mere her: https://ddnf.dk/project/rewilding-i-oestengaard-bakker/  



Biologisk rydning med geder i Nr. Vilstrup 
ved Vejle 



Flere heste, tak! 

..de æder bjørneklo(!),  
de tramper ørnebregner ned, 
de laver stier 



Biolog giver rådgivning  

Biologen tager 

papirarbejdet 

Biolog Dyreholder 

Naturpleje Dyreholderen udfører 

naturplejen 



Brænd naturen af ! 

Afbrænding af ugræsset eng  
i vejle ådal 
 
Veteranisering af elletræer  
i rigkær i Grejs Ådal 



Samarbejde med aktive i 
naturen om  
 
overvågning, drift og udvikling 
af natur 



Undersøgelsen kørt fra 2015 - 2017.   
 
Resultater: 
 
Detektorer opsat på 520 steder. Flest 
arter var 8 på et sted 
 
Ny art fundet: Frynseflagermus, så nu er 
der 10 arter i Vejle Kommune! 
 
Damflagermus fundet flere nye steder 
 
Almindelige arter er fundet endnu flere 
steder 



Se hæftet på: 
https://vejle.dn.dk/departments-
media/20606/flagermus-i-vejle-
kommune-2.pdf 
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Damflagermus Frynseflagermus 

Grøn kvadrat: fundet før 2015 ( Atlasprojekt).        Rød prik: Fundet 2015-2017 





Kogræsserlaug, en rigtig god ide 

• Skaber forståelse mellem landmænd og byfolk, 

• landmanden får hjælp med tilsyn  

• Formanden for Kongens kær kogræsserlaug siger: nyt socialt 
sammenhold, vi passer på naturen, vi får godt kød   
 
 

 

•    

Der er ikke noget så afstressende, som 

at lytte til koens gumlen 



Temadag for kogræsserlaug i 

Vejle Kommune på Spjarupgaard 

juni 2017 



Der er 34 kogræsserlaug i Vejle 

kommune, flere er på vej! 

 

Kogræsserlaugene fører tilsyn  

med afgræsning af ca. 250 ha 

natur, ret imponerende! 



• Vi tilvejebringer: 

• Hegn, strømgiver, drikkested, evt. fangfold.  

 

• Vi anbefaler : 

• At foreningen ikke selv ejer køerne, men 
laver en forhåndsaftale med en dyreholder, 
som ejer dyrene til de slagtes 

 

• Vi forventer: 

• At foreningen selv passer hegn og fører 

daglig tilsyn med dyr.  

 

Citronsommerfugl 

Sådan gør vi 

i Vejle 

Kommune 



På kogræssermøderne fortæller vi 
historien om hvad der er sket med  
græslandet i Danmark.  
 



For lang tid siden levede disse dyr 
i vores natur.. 



I dag er de vilde blomster hegnet ind på enge og 
overdrev og græsses af tamme dyr    

Dyrenes afgræsning sikrer: 
Mange forskellige vilde blomster 
 
Føde til sommerfugle og andre insekter 
 
Føde til fugle   



 
 

 

Historien om engene, - tingene 

har ændret sig radikalt! 
 

Ingen bonde har nogensinde afgræsset 

enge og overdrev for orkideernes skyld.. 

 

 

HAN GJORDE DET FORDI DET KUNNE 

BETALE SIG! 

 

 

Dengang var engen agers moder… 



 

 

I dag har landmanden ikke brug for engene i 

sin drift.  

 

Derfor er vi nødt til at ”starte forfra” og 

redefinere mål og indsats. 

 

 

I dag skal vi passe engene fordi: 

 

Det giver biologisk mangfoldighed 

 

Flotte landskaber  

 

Gode naturoplevelser  

  



Høslætslaug ved Haraldskær i 
Vejle Ådal 



Formanden for Riis Bakker, Børge Christensen, 
viser de første 34 solgte træer til henfald  



Kilde: Naturstyrelsen 2013. 





Naturtrappen 
 
hvor højt skal vi 
op? 

Høj 

Lav 



Vejle Ådal rummer rigtig mange levesteder, og er en 

af Danmarks biologisk mest mangfoldige ådale! 



Ny praksis i Vejle Å: 
Faldne træer bliver liggende 



Højen Å: Alt træ får lov at ligge hvis det ikke udgør en tydelig spærring.  




