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Nis Hjort
Mail: nis.hjort@gmail.com
Telefon: 2022 6629

Styrk naturen på din ejendom
... med et naturtjek
Som medlem af vores forening kan du nu få tilskud til et naturtjek. Foreningen betaler nemlig 60% af et naturtjek til
de første 20 medlemmer, der melder sig. Med tilskuddet bliver omkostningerne kun 4000 kroner for dig. Tilskuddet
gives efter først til mølle princippet.

Er du interesseret?
Kontakt Bent Lune på telefon: 2147 1939.

Fristen for at søge om tilskuddet er den 1. maj 2021.

Hvad er et naturtjek?
Et naturtjek kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvordan du kan tilgodese naturen på din ejendom. Du får

besøg af en naturplejekonsulent, der kommer med en række idéer til, hvad du kan gøre på din bedrift, som har
god effekt for naturen og biodiversiteten. Naturplejekonsulenten har fokus på at finde løsninger, der passer bedst
til dig, så natur, økonomi og driftspraksis går op i en højere enhed.

Virtuel generalforsamling
Husk at sætte et stort kryds i kalenderen den 15. marts, hvor vi holder generalforsamling.

Det sidste år har på mange måder været anderledes, og det bliver vores generalforsamling
også. Den bliver nemlig virtuel med online valg og de dagsordenspunkter, der stå i vores
vedtægter – men desværre uden formøde og spisning. Det må vi have til gode. Vi har heldigvis
gode erfaringer fra den 3. februar, hvor vi holdt vores første virtuelle medlemsmøde. Det var

dejligt, at så mange havde lyst til at deltage, og vi håber, at endnu flere vil melde sig til
generalforsamlingen.

Du kan læse mere og tilmelde dig her: Generalforsamling.

Kontingent - ekstraordinært beløb
I år har Landbrug & Fødevarer ekstraordinært opkrævet 194 kroner ekstra pr. medlem i kontingent. Det kommer
ikke til at påvirke dit kontingent, da vores forening betaler beløbet.

Den ekstraordinære opkrævning er en buffer, der er tænkt som en krisepulje, der kan tages frem, hvis det bliver
nødvendigt. Der er mange udfordringer, som skal løses, og det kan blive nødvendigt med ekstra ressourcer.

Du kan se, hvordan dit kontingent er bygget op - og taksterne for 2021 på vfland.dk.

Natur- og Stipuljen 2021
Du har nu mulighed for at søge om støtte til natur- og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune:

- som fremmer biodiversitet
- som fremmer god adfærd i naturen
- som er til gavn for en større gruppe af borgere – og er med til at styrke lokale fællesskaber
- som er en del af et større naturområde eller kaber forbindelse til andre naturområder
- hvor de samlede udgifter er rimelige i forhold til sammenlignelige og tidligere gennemførte projekter.

Kommunen betaler op til halvdelen af de samlede udgifter til dit projekt. Du skal selv betale resten enten med din
arbejdskraft eller økonomisk.

Ansøgningsfrist er torsdag den 1. april 2021.

Du kan læse mere på vejle.dk.

Se film

Fjord- op oplandsanalyser - vi er i gang
Vi har modtaget fjord- og oplandsanalyserne af Vejle Fjord og er begyndt at arbejde med dem.
Vi er ved at dykke ned i resultaterne for at blive klogere på, hvilke udfordringer der knytter sig til
fjorden. Arbejdet kommer til at foregå hen over foråret og måske forsommeren, inden vi bliver
offentlige omkring det.

Se filmen ovenfor - den fortæller mere om indsatsen og tankerne bag arbejdet.

Lodsejermøder i Vejle Ådal
Vejle Kommune og bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord samarbejder med Københavns Universitet om at lave en
landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord.

Som led i projektet har Københavns Universitet gennemført en række interviews med lodsejere i området.
Formålet var at blive klogere på, hvilke planer de har, og hvilke muligheder de ser, for at udvikle området.

Resultaterne bliver præsenteret for områdets lodsejere på tre møder. Det første er allerede holdt den 10. februar.
De to næste møder holdes den 23. og 25. februar.

På alle tre møder vil der være oplæg fra bestyrelsen, Københavns Universitet og mig som formand for VejleFredericia Landboforening.

Landskabsplanen skal komme med løsninger på de udfordringer, som ådals- og fjordlandskabet står over for med
hensyn til:

•

klimaforandringer

•

landbrugets strukturudvikling

•

natur

•

vandmiljø

•

lokalsamfund og bosætning

•

friluftsliv

BNBO – konsekvenser og muligheder
I december 2020 udsendte Vejle Kommune breve til udvalgte vandværker og berørte lodsejere

med en orientering om BNBO og den kommende proces. Med brevet ønskede Vejle Kommune
at motivere vandværker og lodsejere til at gå konstruktivt ind i dialogen omkring beskyttelse i
BNBO.
Vejle Kommune vil sende breve til de resterende vandværker og berørte lodsejere inden for
BNBO i 2021, når de nye kortlægninger af grundvandet bliver færdige.

Hvad betyder det for dig?
Hvis du har modtaget et brev fra Vejle kommune om BNBO på din jord, er det vigtigt, at du
sætter dig ind i de konsekvenser eller de muligheder, det kan have for dig, inden du går i dialog
med vandværket. Hvis du ønsker rådgivning omkring din situation, kan du kontakte Maja
Klaaborg Jensen fra Velas på telefon 2294 4111 eller mail mak@velas.dk.

Legater til fem unge mennesker
Stort tillykke til de fem unge, dygtige mennesker fra vores område, der netop har modtaget Niels Otto SmithHansens legatet:

Anders Erbo Jochumsen
Kathrine Knudsen
Martin Balsby Thomsen
Signe Marie Erichsen
Søren Ingwersen

Der blev uddelt beløb fra 5000 til 15.000 kroner. De uddelte legater går enten til etablering eller en udenlandsk
studierejse. Du kan se fotos af alle legat-modtagere på forenings facebook-side.

Rigtig god weekend

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

