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Odderbæk Vandløbslaug

Møde og generalforsamling
tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 19.30
i Thyregodhallens Mødelokale.

Naturplan Danmark:
Kan landbrug og natur forenes?
Michael Stoltze, formanden for den nydannede
forening Natur og Samfund, holder oplæg om
mulighederne for, at erhverv og natur kan trives
sammen i fremtidens Danmark, hvor ‘Naturplan
Danmark’ formentlig bliver en vigtig rammefaktor,
og regeringens Kommission for Natur- og Landbrug
snart barsler med sine anbefalinger.
Foreningen Natur og Samfund blev dannet i 2012
i en vis opposition til Danmarks Naturfredningsforening. Michael Stoltze er biolog, tidl. radiovært på
DR og forfatter til en række bøger og kronikker om
dansk natur.

Efter mødet holdes:

Ordinær generalforsamling

samme sted og med dagsorden efter vedtægterne.
Vedrørende punktet valg kan det oplyses, at Dan
Rasmussen ikke genopstiller, og at der under indkomne forslag ikke fremsættes det af bestyrelsen
tidligere bebudede forslag om reviderede vedligeholdelsesbestemmelser for Odderbæk med tilløb.
Erfaringerne med de nye vådområder og vedligeholdelse af bækken i den sammenhæng er endnu
ikke tilstrækkelige til, at en revision af vedligeholdelsesbestemmelserne kan blive sagligt korrekt.
Vejle Kommune er indforstået hermed.

Nyt informationsmateriale om Odderbæk-området
Plancher og undervisningsmateriale i form af tekstede nye informationstavler er nu fremstillet til orientering om:
t Vådområdeprojektet og Græsningsselskabet samt Odderbæk Vandløbslaugs vigtigste aktiviteter og
projekter gennem dets nu 13-årige historie. De kan bl.a. findes i Udstillings- og Madpakkehuset, på
de overdækkede informationstavler på Sejrupvej og Odderbækvej samt ved det flotte udsigtspunkt
over vådområdet i ådalen på den nye Ålbæk-rute. Vejle Kommune har bistået med tilvejebringelsen
af tavlerne.
t De sidste 100 års fantastiske teknologiske udvikling på egnen indenfor butik, håndværk og landbrug
er illustreret i Udstillings- og Madpakkehuset og supplerer husets øvrige fortælling om Odderbækområdets 12.000-årige historie. Hans Søndergaard er ophavsmand til ideen om den nye udstilling.
t Den ’forsvundne landsby’, Lindet By. På en ny overdækket informationstavle, som i løbet af foråret vil
blive opsat, hvor Lindet By oprindeligt lå (hvor Lindet-ruten ’snitter’ Lindetvej), illustreres historien
om den forsvundne landsby bl.a. gennem historiske kort. Bent Ovesen er ophavsmand til beretningen herom.

Hundeluftningsplads i Vesterlund
Odderbæk Vandløbslaug har længe haft et ønske om - og øremærkede
penge til - indhegning af en hundeluftningsskov, men har ikke kunnet
finde en egnet placering for en sådan indhegning.
Vester Sogns Beboerforening meldte sig så som interesseret, fordi en
hundeskov indgår i deres projektovervejelser om en aktivitetsplads på
arealet ved Vandværket mellem Vesterlundvej og Tinnetvej, og hvor
drømmen er - i samarbejde med Vandværket, som nu ejer arealet - at
skabe en udendørs samlingsplads for byen med boldbane, bålplads,
festplads og legeplads samt beplantning og stier m.m. foruden altså en
hundeluftningsskov!
Derfor gik Odderbæk Vandløbslaug i samarbejde med beboerforeningen - og vupti - 30.000 kr. senere stod
der en indhegnet hundeluftningsplads på ca. 1,5 ha lige før årsskiftet 2012/13 - dog indtil videre uden træer,
men de kommer, har beboerforeningen forsikret.

Langrends-løjper på Sporet
Først i det nye år 2013 faldt den hvide sne i så store mængder,
at Odderbæk Vandløbslaugs løjpeslæde kom i aktion og trak
langrendsspor på henhv. Lindet-ruten, Sejrup-ruten, Vesterlund-ruten og Sø-og Bæk-ruten. Næppe var sporet trukket, før
de første skisportsinteresserede langrendsløbere var på løjpen.
Nyheden fandt også vej til Vejle Amts Folkeblad.

Vådområdeprojektet afsluttes
Vådområdeprojektet er officielt afsluttet pr. 31.12.2012.
I praksis mangler dog nogle anlægsarbejder i området ved Vesterlund Bæk og Odderbæks øvre løb (mellem
Vesterlundvej og Kollemortenvej). Det drejer sig om nogle fladvander, et stykke vandløb, der skal slynges,
ligesom der skal lægges grus ud nogle steder i Odderbæk. Disse arbejder vil blive udført i løbet af foråret
2013 og inden den d. 1. maj 2013, så der kan etableres et plantedække senest 31. maj 2013.

Kommende arrangementer
MAJ

Natur- og Landbrugskommissionens formand,
Jørn Jespersen
kommer til maj og fortæller om kommissionens anbefalinger til regeringen.
Disse anbefalinger afleveres i løbet af marts/april til regeringen.
Dato og mødested er ikke endeligt fastsat, men hold øje med annoncering i
Give-Avis og på vor hjemmeside www.odderbaek.dk

JUNI

Sangen på Sporet

søndag d. 9. juni 2013 kl. 13.30
I samarbejde med AkadeMidt forventes Sporenes Dag i år afviklet som en tur på en særlig rute under
Sporet i Odderbæk-området. Korsang og andre syngende overraskelser vil møde deltagerne under vandringen i det varierede landskab, og en guide vil fortælle om seværdighederne undervejs.
Mødested: Informationsstanderen ved Odderbækvej 1.
SEPTEMBER

Vild med Naturen

søndag d. 8. sept. 2013 kl. 13.30
På Naturens Dag arrangerer Odderbæk Vandløbslaug under mottoet ’Vild med Naturen’ en guidet tur på
en særlig tilrettelagt rute under Sporet i Odderbæk-området. Fokus vil være den vilde mangfoldighed, og
hvad den enkelte kan gøre for at skabe yderligere mangfoldighed i Danmark.
Arrangementet afvikles i samarbejde med Vejle Kommune.
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening står bag ‘Naturens Dag’.
Mødested: Garagerne ved Kulsøvej 11, Vesterlund.

Græsningsselskabet: Hegns- og Græsningskurser
Græsningsprojektet afsluttes formelt i 1. halvår af 2013 i umiddelbar tilslutning til Vådområdeprojektets
færdiggørelse. I den forbindelse sætter Odderbæk Vandløbslaug fokus på drift og vedligehold af de våde
enge. Odderbæks ådale skal nemlig ikke bare ’åbnes’ og afgræsses for at synliggøre landskabet, men også
reelt indgå i fremtidig landbrugsdrift.
Med det sigte afholdes 3 kurser for alle deltagere i Græsningsselskabet og andre særligt interesserede:

I. Hegnskursus: Drift og vedligehold af hegn og led
Lørdag d. 1. juni 2013 kl. 10.00 v. P-pladsen, Horsbjergvej 31
Hegns-tråden, som benyttes ved Græsningsselskabets hegninger, er lavet af noget stift, hårdt og stærkt
materiale, som ofte kræver specialværktøj, når der skal ændres eller repareres. Odderbæk Vandløbslaug
har derfor bedt Christian Simonsen, Birkely Naturpleje, som har lavet indhegningerne, om at forestå et
kursus, hvor der dels bliver stillet 5 – 6 værktøjskasser til rådighed til fælles fremtidig brug for deltagere
i Græsningsselskabet, dels bliver undervist i brugen af dette værktøj. Alle deltagere i græsningsselskabet
er velkomne, men da kurset afsluttes med en fælles frokost og i øvrigt fortsætter om eftermiddagen med
nedennævnte kursus om ’Enge uden lysesiv’, er tilmelding er nødvendig.
TILMELDING på Tlf. 22 17 41 61 til Børge Hansen.

II. Græsningskursus: Enge uden lysesiv?
Samme dag, lørdag d. 1. juni kl. 13.00 – 15.00 med start på Kursuscenter Thyregod
Afgræsning af vådområder og andre fugtige arealer kompliceres ofte ved opvækst af lysesiv, som godt
nok er en naturlig plante i vådområder, men som undgås af mange græsningsdyr, og derfor også let bliver
dominerende, samtidigt med at den i for stor mængde kan blive en hindring for udbetaling af evt. enkeltbetaling. Odderbæk Vandløbslaug har derfor bedt erfarne folk om gode råd om:
t Tilsyn og drift ift. EU-krav og NaturErhverv v. Henning Bjerre, Plantedirektoratet
t Erfaringer med kombineret slet og afgræsning v. Bjarne Hansen, Økologisk Landsforening
t Hegning ved vandløb v. Bo Levesen, Vejle Kommune, Vandløbsmyndighed

III. Græsningskursus: Smag på Landskabet
Kan naturpleje gøres til en forretning?
En hverdagseftermiddag i august måned, som annonceres senere
- hold øje med hjemmesiden.

Naturpleje opfattes ofte som fuld af barrierer: Ringe økonomisk gevinst,
besværlig lovgivning, udfordringer med dyrevelfærd og manglende
afsætningsmuligheder for kødet. Kan disse barrierer overvindes og
naturpleje gøres til en professionel driftsgren i landbruget?
Kurset er arrangeret i samarbejde med Vejle Kommune v. Bo Levesen.
Oplæg v. :
t Lektor Rita Buttenschøn, Københavns Universitet: At lave god natur ved afgræsning
t Projektleder Jaap Boes, Videnscenter for Landbrug: Kan naturpleje gøres til en forretning?
t Projektleder v. ’Madværket’, Vejle Kommune, Peter Septrup: Kant på Smagen
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