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Odderbæk Vandløbslaug

Markvildt og biologisk mangfoldighed
Nyt projekt i Odderbæk-området. Du inviteres til møde om et nyt markvildtprojekt
mandag d. 29. februar kl. 19.00 på Thyregod Kursuscenter.
Tilmelding til mødet på mail til niecl@vejle.dk senest d. 25. febr.

I samarbejde med Danmarks Jægerforbund vil Odderbæk Vandløbslaug nu søge at starte et projekt
med det formål yderligere at øge vildtbestanden og den biologiske mangfoldighed i Odderbækområdet. Projektet tager overordnet sigte på en frivillig og bæredygtig naturforvaltning sådan, at der
gennem praktiske vildtplejetiltag og på tværs af ejendomsskel udføres koordineret natur- og vildtpleje
for agerhøne og hare samt en lang række ikke-jagtbare arter i det åbne land såsom lærker, viber, sommerfugle, edderkopper, insekter og krybdyr m.v.
Projektet bygger på frivillig indsats fra lokale ildsjæle, jægere, jagthundefolk, biavlere, ornitologer og
andre naturinteresserede foruden selvfølgelig fra alle lodsejere og landmænd, som ønsker at forbedre
livsvilkårene for markvildtet. Alle lodsejere i Odderbæk-området opfordres derfor til at møde op og
må hellere end gerne tage sine jægere med. Projektet lykkes bedst, hvis alle deltager, så sørg for at også
naboen kommer med!
Markvildtrådgiver Jacob Bergmann Nielsen, Danmarks Jægerforbund, vil på mødet fortælle om projektets ide, om ’markvildtlav’, om måden at tilrettelægge projektet på samt om vildttællinger og om de
praktiske tiltag i marken, herunder om tilskudsmuligheder m.v.
Odderbæk Vandløbslaug er vært for kaffen. Øl og vand kan købes.

Generalforsamling
Under temaet: Hvordan har ’Odderbæk-projektet’ påvirket lokalsamfundet?
afholder Odderbæk Vandløbslaug ordinær generalforsamling
Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 19.00 i Thyregod Kursuscenter
Med et oplæg af lektor Lone Søderkvist Kristensen og professor Jørgen
Primdahl fra Københavns Universitet, Life, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, fortælles om resultatet af deres undersøgelse for et par år
siden om, hvordan ’Odderbæk-projektet’ har påvirket lokalsamfundet.
Efter kaffen afvikles den ordinære generalforsamling med dagsorden efter
vedtægterne. Alle, som er på valg modtager genvalg, men nye kandidater
til bestyrelsen er naturligvis velkomne. Forslag, der ønskes behandlet på
den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen
senest 1. marts.

Side 2

Sporenes Dag
Søndag d. 12. juni 2016 kl. 13.30.
Traditionen tro afvikles Sporets Dag også
i år i samarbejde med AkadeMidt, som vil
sørge for musikalske indslag undervejs på
turen i Odderbæk-området. I år er det 150
år siden, at Jeppe Aakjær, som har forfattet
utallige af Danmarks skønne sange, blev
født, så det skal utvivlsomt markeres. Det
endelige program annonceres senere.

Naturens Dag
Søndag d. 11. sept 2016 kl. 13.30
Naturens Dag markeres også i
Odderbæk-området. Bestyrelsen er
i gang med planlægning af et spændende program, men de endelige
aftaler er endnu ikke helt på plads.
Sæt kryds i kalenderen! Det endelige
program meldes ud senere på året.

Og stormen sused’ og gjorde
halløj………………….
Det er ikke kun imellem Esbjerg og Fanø, at
stormen suser og gør halløj. Vinteren 2015/16 var både stormfuld og våd. Det gav fyldte
sandfang på trods af vådområderne, og
det gav væltede træer og oversvømmelser på
stierne i ’Sporet i Odderbæk-området’.
En bro over bækken blev også undermineret, og det har alt sammen krævet en
større oprydningsindsats. Naturen er magtfuld og altid under forandring. Der er altid
spændende oplevelser at hente i Odderbækområdet!

www.odderbaek.dk

