
BLØDE JULEGAVER TIL GODE PRISER

Hästens dunsokker 
Normalpris kr. 380,-

Julepris kun kr. 320,- 

Hästens anatomiske pude 
Inkl. 2 afl astningspøller
og blåternet pudebetræk
Normalpris kr. 1170,-

Julepris kr. 898,- 

Dæmningen 5
7400 Herning
Tlf.: 97 10 02 77
www.sovn-comfort.dk

Original eller millennium pillow 
Vælg mellem original eller millennium 
puden, der begge er designet til at følge 
rygsøjlens naturlige kurver og støtter 
hoved, nakke og skuldre optimalt, 
så du opnår en perfekt nattesøvn.
Før kr. 799,- kr. 649,-

Sengetøj med ugle eller rensdyr 
100% bomuldsatin. Lynlåsluk.
140x200 cm. + 60x63 cm.
220 cm. + 50,-

Kun kr. 499,-

(Findes også som dobbeltdyne)

Nu kun kr. 1.498,-

Vinterdyne
Original Adagio varm
820 gr. fineste klasse 1 moskusdun
Super lækkert bomuldssatin vår
140x200 cm.
Normalpris kr. 4.198,-

TRYKAFLASTENDE MADRASSER OG PUDER

TRYKAFLASTENDE MADRASSER OG PUDER

SPAR
 300,-
INTRODUKTIONSPRIS

Traditional pillow 
Denne nye klassisk formede pude,  
kan let formes for optimal støtte i  
alle søvnpositioner.
Vejl. pris kr. 1.299,-  kr. 999,-

SPAR
 150,-
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IKAST BRANDEIkast-Brande-redaktionen:  ikast@herningfolkeblad.dk
Egnsredaktør:  Kim Kristensen  Tlf:  97 15 36 33
Siden er redigeret af:  Thomas Vang Nielsen

MANDAG 26. NOVEMBER 2012

På kort vandring med 
centerleder Torben 
Bøgeskov i det nye 
naturcenter Harrild Hede 
- den officielle indvielse er 
udskudt til foråret

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Naturcenter Harrild Hede er 
forlængst taget i brug til glæde for kommu-
nens skoler og grønne foreninger.
Men den officielle indvielse lader vente på sig. 
Fra bestyrelsens side har man lagt stor vægt 
på, at miljøminister Ida Auken skal foretage 
indvielsen.
Men det kniber åbenbart alvorligt for mi-
nisteren at finde plads i sin kalender til at 
tage turen helt til Ikast-Brande-egnen, og den 
officielle indvielse af  naturcentret er derfor 
udskudt til en gang i foråret.
Fornylig tog Folkebladet dog forskud på glæ-
derne og besøgte det ny naturcenter.

Afvekslende natur
De gratis glæder hører som regel til de bedste, 
og den her ligger lige udenfor døren og bare 
venter på at blive brugt. Det handler om natu-
ren, som der er masser af  overalt i kommunen.
Hvis man ønsker afvekslende oplevelser, så 
ligger Naturcenter Harrild Hede lige for.
Her bydes der på 3000 hektar afvekslende 
natur.
Folkebladets udsendte tog en lille tur i om-
rådet, og vi havde allieret os med centerleder 
Torben Bøgeskov, der stolt og hjemmevant 
viste, hvad man kan opleve i løbet af  bare 
en time. 
Første etape går fra gårdspladsen i naturcen-
tret og ned til den offentlige parkering, hvor 
vi støder på Holtum Å, der snor sig vandrig 
og idyllisk gennem alt det grønne.

Uberørt natur
Herfra går turen for en stund langs vandløbet, 
inden Torben med Folkebladet i hælene forla-
der bræmmerne og op ad en bakke, hvorfra 
der er en storslået udsigt.
- Sådan så det meste af  Jylland ud tilbage i 
tiden, fortæller han, og hvis man ellers kan 
lukke ørerne for den svage bilstøj, der høres 
i det fjerne, så kan man næsten forestille sig 
en bison eller en mammut dukke frem mellem 
de spredte træer ned mod vandløbet.
Naturvandringen fortsætter lidt opefter, og 
kort efter står vi ved udkanten af  selve Har-
rild Hede. 
Her har den forhadte lyngbille været med til at 

øge afstanden mellem de velkendte lyngtoppe.
- Her kan man også ved selvsyn erfare forskel-
lige måder at pleje heden på, fortæller Torben 
Bøgeskov.
Vi står foran et mindre bjerg af  det øverste 
lag, der er skrællet af  heden, og som består af  

organisk materiale med et væld af  nærings-
stoffer.
- Man undersøger i øjeblikket, om det på en 
eller anden måde kan anvendes i stedet for 
spagnum, når man skal producere potteplan-
ter og lignende, forklarer centerlederen.
Han tilføjer, at man udover at skrælle det or-
ganiske lag af  også kan pløje heden, afgræsse 
den eller sætte ild til den, som man har gjort 
det fra gammel tid. De forskellige metoder 
prøves af  for at vinde den bedste og mest hen-
sigtsmæssige måde til at pleje heden, så man 
kan bevare dette unikke stykke danske natur.
Det med hedens pleje og naturhistorie er 
i øvrigt et kapitel for sig i forbindelse med 
naturcentret.
Her er man koblet op på et storstilet EU-Life 
Projekt og har fået bevilget 30 millioner kro-
ner til projektet, og heraf  vil omtrent halvde-
len blive benyttet på Harrild Hede og andre 
heder nær Nørlund Plantage.

Masser af dyr
Vi står og falder lidt i staver, mens øjnene 
glider ud over det næsten endeløse hedehav, 
og det her er endda blot en lille del af  det.
Kort efter løsriver vi os imidlertid, og turen 
går ind gennem Nørlund Plantage, også en 
levn fra en nær fortid, hvor nåletræerne blev 
plantet som soldater på geled. Den slags plan-
tager er for længst gået af  mode. I dag er de 

fleste skovrejsninger blandet skov med både 
løv- og nåletræer, og nogle steder også med 
frugtbærende træer - blandt andet af  hensyn 
til skovgæsterne og de mange dyr og fugle, 
der har deres adresse i skoven. 
Og dyr er der masser af  i naturen ved Natur-
center Harrild Hede.
- Her findes de fleste større danske pattedyr 
og flere sjældne fuglearter. Vi har faktisk det 
hele. Blandt de mere sjældne kan nævnes is-
fuglen, natravn og stor tornskade, men her 
er også ræv, grævling og masser af  råvildt. 
Desuden har vi odder, og mon ikke også bæ-
veren dukker op på et tidspunkt, siger Torben 
Bøgeskov.
Efter den korte rundvisning går turen hjem-
efter mod selve Naturcenter Harrild Hede. På 
vejen ud af  skoven får vi øje på en slange.
Altså ikke en af  de levende, men en rest ha-
veslange.
- Der er mennesker, der tror, at man kan bruge 
skoven som skraldespand, og det hænder des-
værre ind imellem, at vi støder på større eller 
mindre læs affald, der er dumpet herude. Hel-
digvis sker det også, at vi kan spore skovsvi-
nene, der ofte glemmer en kuvert eller andet 
med navn og adresse, og så kan der vanke  en 
bøde samt betaling for vores oprydningsar-
bejde, siger Torben Bøgeskov.

Naturoplevelserne står i kø

 Området er rigt på dyreliv. Her har fotografen »fanget« en dagpåfugleøje.

 Holtum Å snor sig stille forbi det ny Naturcenter Harrild Hede.

 På den lille vandretur støder vi på adskillige myretuer.

 Naturcenter Harrild Hede kan byde på en guldgrube af afvekslende natur. Her befinder centerleder Torben Bøgeskov sig i grænselandet 
mellem hede og skov.  FOTO: TOM LAURSEN

Her findes de 
fleste større 
danske pattedyr 
og flere sjældne 
fuglearter. Vi 
har faktisk det 
hele. 
TORBEN BØRGESKOV
LEDER, NATURCENTER HARRILD HEDE

KORT NYT

BORDING Der blev fredag meldt om indbrud på 
en adresse på Ådalsvænget i Bording. Politiet 
har dog ikke modtaget en opgørelse over, hvad 
tyven har fået med sig.

Tyveri fra villa i Bording

BORDING En indbrudstyv slog i weekenden 
til mod en villa på Bakken i Bording, og det gik 
blandt andet ud over en sparegris, som blev tømt 
for penge. Tyven stjal også to bærbare compu-
tere i villaen, oplyser politiet.

Tyv tømte sparegrisen

BRANDE En knallert og en bil var lørdag invol-
veret i et mindre trafikuheld på Præstelunden i 
Brande.  
Ifølge politiet ramte bilen og knallerten hinan-
den, da de ville køre udenom en parkeret bil. 
Knallertføreren er en 81-årig mand fra Brande, 
og han kom lettere til skade. Der skete ikke 
noget med bilisten, som er en 26-årig kvinde fra 
Brande.

Knallert og bil i uheld

ISENVAD To mænd blev fredag aften kørt på 
sygehuset til behandling, efter at de var kørt galt 
i bil på Brandevej ved Isenvad.
Bilen kom ud i grøften, og kørte 120 meter, inden 
den ramte en overkørsel, så den lettede og rul-
lede rundt flere gange.
De to mænd i bilen er en 30-årig mand fra 
Brande og en 19-årig mand fra Ikast. Politiet ved 
ikke hvem af  dem, der har ført bilen, men der er 
rutinemæssigt taget blodprøver på mændene til 
senere brug i sagen.

Bil rullede rundt ved uheld

Annex X
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MANDAG 22. APRIL 20138 

IKAST BRANDE Ikast-Brande-redaktionen:  ikast@herningfolkeblad.dk
Egnsredaktør:  Kim Kristensen  Tlf:  97 15 36 33

Siden er redigeret af:  Thomas Vang Nielsen

DET SKER

IKAST 
  

Mandag
13.30 - 17.00: Banen ved Frisenborg, v/Kirkegade: 
Krolf. Arr.: Ældre Sagen.
13.30 - 17.00: Banen ved Frisenborg, v/Kirkegade: 
Petanque. Arr.: Ældre Sagen.
14.00 - 21.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
18.30: Bording Hallen, havestuen: Bording 
Løbeklub.
18.30: Rådhuset: Byrådsmøde.

Ikast bio
10.00, 13.00: Croods - dansk tale - 3D.
10.00, 14.00: Sammys store eventyr - dansk tale.
15.00: Les Misérables.
16.00: MGP Missionen.
18.30: Nordvest.
18.30: Kon-tiki.
20.45: Olympus has fallen.
21.00: Oblivion.

Tirsdag
09.00 - 15.30: Ikast Bibliotek: De ældres egen 
datastue. Arr: Ikast Pensionistforening.
09.30: Ikast Station: Info om rejsekort.
10.00 - 11.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
12.45 - 14.45: Sportscenter Ikast: Gymnastik: Arr. 
Ikast Senior Sport & Motion.
12.30 - 16.00: Dagscentret i Norgesgade: Whist: 
Arr. Ældre Sagen.
13.00 - 16.00: Klosterlund Museum og Natur-
center: Livet ved Bølling Sø, m.m.
13.30: Dagcenter Frisenborg: Foredraget »Bon-
dekonen på klitten«.
14.00 - 21.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
19.00: Dagscentret Norgesgade: Klubaften i 
Ikast Skakklub. 

Ikast bio
10.00, 13.00: Croods - dansk tale - 3D.
10.00, 14.00: Sammys store eventyr - dansk tale. 
15.00: Les Misérables.
16.00: MGP Missionen.
18.30: Nordvest.
18.30: Kon-tiki.
20.45: Olympus has fallen.
21.00: Oblivion.

BRANDE

Mandag
19.00: Hotel Dalgas: Generalforsamling i Han-
delsstandsforeningen.

Tirsdag
06.00 - 08.00: Brande Svømmecenter: Morgen-
badning.
13.50 - 14.50: Brande Svømmecenter: Svømning 
for pensionister. 
13.30 - 15.30: Brandlundparken: Tirsdagsklub 
med kortspil.
14.30 -16.30: Centerparken 2: Brande Museum 
åbent.
16.00 - 18.50: Brande Svømmecenter: Åbent.
19.00: Brande Bibliotek: Bankospil.

Ikast-Brandes nye 
naturcenter blev 
åbnet officielt 
med taler, løb og 
rundture i det 
smukke område 

AF THOMAS VANG NIELSEN
tvn@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE »Er du dus 
med himlens fugle og skovens 
grønne træer«.
Poul Reichhards sang fra 
filmen »Vagabonderne paa 
Bakkegaarden« dukkede op i 
Folkebladets udsendtes hoved, 
da bilen lørdag formiddag dre-
jede ind til Naturcenter Harrild 
Hede.
Centret bød på indvielsesfest, 
og det væltede ind med menne-
sker, som ville se den nyetable-
rede attraktion. 534 gæster lød 
optællingen fra parkerings-
hjælperne.

Hilsen fra ministeren
Blandt de fremmødte var 125 
løbere, som var klar til at del-
tage i Hedeløbets tre ruter på 

henholdsvis 5 og 10 kilometer 
samt et halvmaraton.
Den officielle indvielse blev 
varetaget af  skovrider Poul 
Ravnsbæk fra Naturstyrelsen 
og Ikast-Brande Kommunes 
borgmester Carsten Kissmeyer.
Førstnævnte havde en hilsen 
med fra miljøminister Ida 
Auken, der gennem længere tid 
har haft mere end svært ved at 
finde mulighed for at komme 
og se Harrild Hede og indvi 
naturcentret.
- Jeg skulle hilse og sige, at 
hun glæder sig over, at der i 
fællesskab er skabt noget, som 
mange kan få gavn af, sagde 
Poul Ravnsbæk.
Carsten Kissmeyer roste det 
gode samarbejde med Natur-
styrelsen og nævnte, at netop 
styrelsen er svær at komme 
udenom, når talen falder på 
Ikast-Brande.
- Naturstyrelsen ejer, hvad der 
svarer til otte-ni procent af  
arealet i kommunen, sagde han.

Et eventyrligt sted
Borgmesteren sammenlignede 
Naturcenter Harrild Hede med 
Dyrehaven nord for Køben-
havn.
Begge steder er dejlige, men 
måske har Ikast-Brande allige-
vel en fordel.
Dyrehaven er på 1000 hektar,  
og er et sted, man kommer for 
at kigge. Heden er på 3000 hek-

tar, og naturcentret er et sted 
man også kan bruge til både 
undervisning og overnatning.
Desuden har vi i denne del af  
Jylland fået en ny beboer i natu-
ren, som sjællænderne ikke har.
- Med ulven har vi virkelig fået 
dette sted på landkortet. Nogen 
kan lide den, andre kan ikke, 
sagde borgmesteren og tilføje-
de, at ikke kun lokale borgere 
får gavn af  Naturcenter Har-
rild Hede.
- Vi håber, at også turister kom-
mer og kigger på dette eventyr-
lige sted i Jylland, sagde Car-
sten Kissmeyer.

Et specielt flag
I stedet for den klassiske »klip-
ning af  rødt bånd-indvielse«, 
var der valgt en flaghejsning.
Men det var ikke et hvilket som 
helst Dannebrog, der strøg til 
tops.
Flaghejsningen stod Erik Lun-
ding-Møller og den 10-årige 
datter Mette Lunding-Møller 
fra KFUM-spejderne i Enges-
vang for.
Spejdergruppen har tidligere 
fået foræret flaget fra Dan-
marks-Samfundet og derefter 
medbragt det til den store 
landslejr ved Holstebro i som-
merferien 2012.
- Det er et flag, vi har fået med 
lovning på bagefter at videre-
give det til et godt formål. Vi 
mener, at Naturcenter Harrild 

Hede er et godt formål, fortalte 
Erik Lunding-Møller før flaget 
blev hejst.

Stolt giver
En af  de fremmødte ved ind-
vielsen havde en ekstra grund 
til at være stolt over flaghejs-
ningen.
Carsten Dalgaard er Danmarks-
Samfundets lokalformand i 
Ikast-Brande.
Danmarks-Samfundet har med 
baggrund i den danske kultur-
tradition til formål at udbrede 
kendskabet til og anvendelsen 
af  Dannebrog som et nationalt 
symbol for dansk kultur, fæl-
lesskab og identitet.
Det gøres blandt andet ved at 
forære flag til foreninger, insti-
tutioner med flere.
- Det er rigtig flot, at det bliver 
brugt herude i stedet for bare at 
ligge i spejderhuset på en hylde, 
sagde Carsten Dalsgaard.

Så blev de dus
Så tog Poul Ravnsbæk ordet:
- Var det ikke dejligt at se flaget 
gå til tops? Det var næsten helt 
Morten Korch’sk, sagde han og 
bad de godt 500 gæster om at 
stemme med i fællessangen »Er 
du dus med himlens fugle«.
For det var netop her ved den 
smukke Harrild Hede, at Poul 
Reichhard gik og sang den livs-
bekræftende tekst om at nyde 
naturen.

500 blev dus med 
Harrild Hede

 Naturcenter Harrild Hede har masser af indbydende steder at 
kaste sig over.  FOTO: THOMAS VANG NIELSEN

 Til de sultne blev der blandt andet budt på snobrød og en 
lækker bålsuppe.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 Den traktortrukne turvogn »Hugormen« kørte i pendulfart til 
heden.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 Nu er Naturcenter Harrild Hede officielt indviet. Det foregik på en solrig lørdag med masser af gæster. I stedet for snoreklip var der flaghejsning. Her er det borgmester Carsten Kissmeyer (V), der 
assisterer Erik Lunding-Møller og Mette Lunding-Møller fra KFUM-spejderne i Engesvang med at sende Dannebrog til tops.  FOTO: THOMAS VANG NIELSEN

 125 motionister kastede sig med stor iver ud i Hedeløbet, som bød på ruter af 5 og 10 kilometers 
længde samt et halvmaraton. FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 Åbningsfesten var både for børn og voksne. Men mens de ældste gik mere op i rundtur og ny 
viden, var det oplagt for børnene at bruge centrets natur som legeplads.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 Naturcenter Harrild Hede er et oplagt sted til udflugter. Både 
alene eller i store og mindre grupper.  FOTO: THOMAS VANG NIELSEN
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Tirsdag den 17. december 2013Side 34 UgeAvisBillund

www.happydays.nu 
 eller ring: 70 20 34 48

BESTILLING:

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Der tages forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

ll dUgeAvisBillund Som læser af Billund Ugeavis 
får du disse specielle 
læser-tilbud. 
Oplys rejsekoden “BILLUND” 
ved bestilling  – så får du 
automatisk rabatprisen.

Teknisk arrangør: 

KØR-SELV-FERIE

Husk rejsekode: BILLUND

Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-17.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved to betalende voksne.

Den nordtyske Vadehavskyst
3 dage i Schleswig-Holstein, Nordtyskland

Hotel Arlau-Schleuse ★★★

Området langs Vadehavskysten fra Ejderen op til den danske 
grænse kaldes for Nordfriesland. Landskabet præges af marsk, 
afvandede enge og diger, hvor fårene græsser. Lige ud til det 
yderste dige ligger det charmerende, 3-stjernede hotel med et 
væld af naturoplevelser lige uden for døren. De små veje og 
cykelruter indbyder til at gå på opdagelse i dette særlige land-
skab. Oplev f.eks. stærenes samling ved vadehavet, også kaldet 
Sort Sol, som finder sted både forår og efterår. Men I finder også 
mange andre udflugtsmuligheder som f.eks. den spændende 
kanalby Friedrichstadt (32 km) eller Niebüll (33 km), hvorfra 
man kan tage tog eller biltog til ferieøen Sylt. Husk at benytte 
jer af den inkluderede entre til søfartsmuseet i Husum (14 km). 

Ankomst: 
Valgfri frem til 21.12.2013 og i perioden 2.1.-30.5.2014. 

       Hotel Arlau-Schleuse

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.049,-

 i Husum

 899,-

God
børnerabat

– ring og hør!

3 eller 4 overnatninger
Ring og hør!

3 dage i Nordjylland

Color Hotel Skagen ★★★★

På det 4-stjernede hotel på toppen af Danmark har I mulighed 
for at finde ind til det ægte Skagen med den ro, originalitet 
og stemning, som skagensmalerne faldt for. Skagen er perfekt 
til en slentretur i historien mellem de hvidmalede stakitter og 
små dukkehuse bag hovedgaden.

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

Skønne dage i Skagen Pris pr. person i dobbeltværelse

1.099,-

Color Hotel Skagen 

Ankomst: 
Valgfri frem til 20.12.2013 og 
i perioden 13.4.-2.7.2014.

God
børnerabat

– ring og hør!

3 overnatninger
Kun 1.449,-

4 dage i Midttyskland

 Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

Det historiske Harzen
Hotel Gasthof Erholung

Pris pr. person i dobbeltværelse

 friluftsbad inkl. transfer

 Schmalspurbahnen

999,-

Ankomst:  
Valgfri i perioden 10.1.-13.12.2014.
OBS: Kurafgift EUR 2,20 pr. person pr. døgn.

 Pris uden rejsekode 1.149,-

Hotel Gasthof Erholung
Synet af de skovklædte bjerge er ganske betagende og gem-
mer desuden på heksehistorier, romantiske ridderborge og 
bindingsværksbyer. I hjertet af den populære feriedestination 
ligger Braunlage, som er en helt karakteristisk Harzenby med 
sine originale, gamle træhuse omkring den gamle hovedgade. 

5 overnatninger  Kun 1.699,-

God
børnerabat

– ring og hør!

Af Niels Helbo
redaktionen@billund-ugeavis.dk

Gennem årene har mange 
haft glæde af at gå, cykle eller 
tage en tur på hesteryg på de 
anviste ruter i Grene Sande 
og Gyttegård Plantage. I det 
sidste års tid har det været 
forbundet med visse vanske-
ligheder at færdes i området 
på grund af træfældning og 
opkørte veje. Hvad er det lige 
der foregår? Det spørgsmål 
har avisen udsendte stillet til 
forstfuldmægtig Inken Bre-
um Larsen fra Naturstyrelsen 
Trekantsområdet, der ledsa-
gede os på en tur rundt til de 
berørte områder.

Vi vil gerne lave mere hede, 
siger Inken Breum Larsen. 
Heden er en beskyttet natur-
type, og vi har fået 5 mio kr. til 
at skabe mere hede i vores Li-
fe Hedeprojekt. Det er 1 mio 
kr. om året i 5 år. Halvdelen af 
de penge kommer fra EU.

Når vi fjerner træerne, kom-
mer der lys til den tidligere 
skovbund, og derved sættes 
en vigtig proces i gang, der i 
løbet af kort tid vil resultere i, 
at der kommer nye planter 
frem, siger Inken Breum Lar-
sen. Det er netop det man øn-
sker med Life Hedeprojektet i 
Gyttegård Plantage og Grene 
Sande.  Med tiden – og her er 
der ikke tale om flere år – hå-
ber man, at lyngen og andre 
hedeplanter vil spire frem på 
de arealer, hvor træerne er 
blevet fjernet. Det vil forhå-
bentligt både give mere tør 
hede med den almindelige 
hedelyng og våd hede med 
klokkelyng, siger Inken Bre-
um Larsen.. Begge hedefor-
mer findes i forvejen bl.a. i 
området nord og syd for Klit-
vej.

At lyngens frø er villige til at 
spire kan man bl.a. se i et om-
råde syd for Klitvej, hvor man 
i 1994 har plantet en gruppe 
fyrretræer. Det interessante 
der er, at der senere er rillet 
op og plantet egetræer. Og 
netop hvor man har rodet i 
jorden, kan man finde lyng-

planter. Det er simpelthen 
frø, der har ligget i jorden, og 
som nu får betingelser for spi-
ring. Det andet eksempel fin-
der vi ved ”Madpakkehuset”, 
hvor man også har rodet i jor-
den. Her har flere lyngplanter 
slået rod. 

Man har også et håb om, at 
det frie areal omkring Grene 
Sande med sandklitterne vil 
resultere i at sandet begynder 
at flytte sig, hvilket også vil 

skabe grobund for en meget 
spændende flora. Måske vil vi 
hjælpe den lidt ved at skrabe 
lidt i jorden, siger Inken Bre-
um Larsen.

Betragter man kortet, er der 
ryddet et bælte - hovedsagelig 
syd for Klitvej - i vest frem til 
klitterne. I dette område har 
man ydermere fjernet stub-
bene, så så meget mineral-
jord som mulig kommer 
frem. Det betyder, at hede-
planternes frø lettere kan spi-
re, og det at den kommende 
arealpleje f.eks. græsslåning 
kan foregå med moderne ma-
skiner.
Stubbene er kvast og ender 
nu deres dage i en fjernvar-
meovn og det frasorterede 
jord, kan bruges til jordfor-
bedring. Inken Breum Larsen 
har en plan om, at landmænd 
og måske haveejere kan hen-
te denne muld. Man behøver 
blot at kontakte skovdistrik-
tet.

Det eneste, der nu er at gøre 
for forstfolkene og gæsterne i 
Gyttegård Plantage og Grene 
Sande, er at have en smule 
tålmodighed, men allerede til 
foråret vil de ryddede områ-
der garanteret fremstå i en 
spændende og anderledes 
udgave.
Og de vil fortsat forandre sig. 
Så følg bare med.

Hvad er det lige der 
foregår i Grene Sande og 
Gyttegård Plantage?

Inken Breum Larsen konstaterer, at lyngen ikke har det godt.

De knuste træstubbe er klar til fjernvarmeovnen og det frasor-
terede jord kan bruges til jordforbedring.

Lyngens frø er villige til at spire, hvis man roder op i jorden. Her 
ved ”Madpakkehuset”.

Selvom der er fjernet mange 
træer, er der endnu mange 
store grantræer tilbage i Gyt-
tegård Plantage.

Den røde streg markerer de 
områder, hvor træerne er fjer-
net.
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Først blæst og nu 
sne gør hedeaf-
brænding umulig

Af Maria Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

RANDBØL - Naturstyrelsens 
hedeafbrænding i denne 
uge er blevet udsat på grund 
af vejret. Afbrændingerne 

på Randbøl Hede var ellers 
kommet godt i gang i sidste 
uge, men på grund af først 
den stærke blæst og den ef-
terfølgende nedbør, er pro-
jektet blevet sat på stand-by, 
oplyser Gert Hougaard Ras-
mussen, der er Naturstyrel-
sens kulturhistoriker og na-
turvejleder på heden.

- Vi kan først begynde 
igen, når sneen er væk og 

det har tørret nogle dage.
Det er ellers planen, at 

300 hektar af det 700 hektar 
store hedeareal skal bræn-
des for at give lyngen de 
bedste levevilkår og be-
grænse væksten af græsser. 
Afbrændingerne skal ske tre 
år i træk, men spørgsmålet 
er om dette forårs afbræn-
dinger kan færdiggøres.

- Vi har ikke nået overvæl-

dende meget endnu, og vi 
må ikke afbrænde længere 
end til 1. april, fortæller Gert 
Haugaard Rasmussen. 

Det skyldes, at fuglene be-
gynder at yngle til april.

Hedepleje kan for eksem-
pel også ske ved at lade dyr 
græsse på heden eller ved 
hjælp af tørveskrælning og 
jordbearbejdning. Afbræn-
ding er dog den hurtigste og 

mest effektive metode, og 
genopretningsprojektet, der 
omfatter i alt 6.500 hektar 
på blandt andet Randbøl 
Hede, Rebild Bakker og 

Læsø, er støttet med 15 mil-
lioner kroner af EU’s Life 
Fond. Miljøministeriet støt-
ter også projektet med yder-
ligere 15 millioner kroner.

Hede-brand sat i bero 
på grund af sneen

Gert Hougaard Rasmussen er naturvejleder på Randbøl Hede. 
Her indvier man den 12. april det nye oplevelsescenter Kirstinelyst, 
der i høj grad er bygget op af lyng fra heden.  ARKIVFOTO: TORBEN GLYUM

Landbetjentene 
fra Egtved, Bred-
sten, Jelling og Bør-
kop havde tirsdag 
morgen taget op-
stilling uden for 
Ødsted Skole

ØDSTED - Flere naboer til 
Ødsted Skole har på det se-
neste beklaget sig til den lo-
kale landbetjent, Stig H. 
Svendsen. Hver morgen og 
hver eftermiddag er der 
nemlig trafikkaos omkring 
skolen, fordi forældre par-
kerer bilen stort set, hvor 
det passer dem, for at følge 
ungerne ind i skolegården. 
Det har flere gange betydet, 
at nogle af skolens naboer 
har været spærret inde i de-
res egen indkørsel.

Minus ti grader  
Stig H. Svendsen har ved 
selvsyn konstateret, at der 
især er problemer på Ege-
vænget og Sønderlund, og 
derfor havde han tirsdag in-
viteret sine tre kolleger fra 
Bredsten, Jelling og Børkop 
med til Ødsted, så de kunne 
hjælpe ham med at gøre no-
get ved problemet.

- Planen er, at vi skal stå og 
observere og se, om bilister-
ne kører ordentligt, om de 
har selen på og børnene 
spændt fast, sagde Stig H. 
Svendsen, inden han med 
sine uniformerede venner 
gik mod skolen klokken 7.30 
i minus ti graders kulde.

- Jeg tror, tæt ved 100 pro-
cent af eleverne bliver kørt i 
skole på grund af kulden i 
dag, forudså landbetjenten.

Og mængden af biler, der 
begyndte at passere skolen, 
kort inden det ringede ind til 
første time, var da også be-
tragelig, selvom flere elever 
også havde trodset kulden 
og var steget på cyklerne.

En lortevej
Den første bilist, Stig H. 
Svendsen tog sig en alvors-
snak med, var Torben Serrit-
slev, der havde kørt bilen op 
på fortovet på hjørnet af 
Egevænget og Sønderlund.

- Jeg sagde til ham, at man 
skal holde 10 meter væk fra 
et vejsving, gengav landbe-
tjenten efterfølgende.

Men den påstand var Tor-
ben Serritslev ikke meget for 
at hoppe på.

- Jeg vil gerne udfordre 
ham. Jeg har aldrig hørt, at 
man skal holde ti meter fra 
et sving - hvordan definerer 
man så et sving? spurgte for-
ælderen, mens han søgte ef-
ter svar på sin smartphone. 

Svaret fandt han ikke 
umiddelbart, men ville ger-
ne give landbetjenten ret i, 
at der er problemer på sko-
levejen.

- Det er en total lorteind-
kørsel. Det ville hjælpe me-
get med en vendeplads, si-
ger Torben Serritslev.

Og landbetjenten er enig:
- Der er ingen muligheder 

for at parkere ordentligt for 
de arme forældre, men det 
strander på økonomien, 
tror Stig H. Svendsen, som 
mener, at der på Sønder-
lund er mulighed for at lave 
en parkeringslomme, hvis 
bare kommunen ville bruge 
midlerne på det.

- Men det er ikke noget, 
jeg kan foreslå. Skolebesty-
relsen skal rette henvendel-
se til teknisk forvaltning.

Tirsdagens skolebesøg 
førte til en bøde for mang-
lende sele samt bøde og klip 
i kørekortet til en forælder, 
der ikke havde spændt sit 
barn fast. Desuden var der 
en masse konstruktiv dialog.

- Vi har fået nogle gode 
snakke med forældrene, 
mener Stig H. Svendsen, 
som glæder sig over samar-
bejdet med sine kolleger:

- Næste gang vil jeg meget 
gerne have gutterne med til 
Egtved Skole. Der er der og-
så problemer med trafikken 
på Østergade og Hjelmdrup-
vej, mener han.

Bøderegnen udeblev i kulden

Man skal parkere mindst ti meter fra et vejsving. Det budskab leverede landbetjent Stig H. Svendsen til en række forældre - eksempel-
vis Torben Serritslev, som ses i baggrunden. Moderen i den sorte bil forklarede, at hun holdt i svinget, fordi datteren havde kage med.

Der var tung trafik ved Ødsted Skole tirsdag,  hvor en flok landbetjente var mødt op. - Når vi er flere, 
bliver vi synlige, og det har en præventiv virkning, mener betjent Jørgen Overgaard fra Bredsten.

” Det er en total  
lorteindkørsel.  
Det ville hjælpe 
meget med en 
vendeplads.”

TORBEN SERRITSLEV
Tekst: Maria  
Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

Foto:  
Torben Glyum
togl@vafo.dk
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Eftersyn af din 
 fjernvarmeinstallation

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. indleder 
1. april 2013 samarbejde med Energiforbedring.nu 
vedrørende energirådgivning, tjek af fjern varme-

installationer, information om energispare-
muligheder samt registrering af energibesparelser. 

Baggrunden for samarbejdet er, at Bredsten-Balle 
Kraftvarmeværk hvert år skal foretage besparelser 

på energien. Det kan vi gøre ved energirenoveringer, 
dels i vore egne produktions- og distributionsfaci-
liteter, men også hos vore andelshavere/forbrugere.

Alle andelshavere/forbrugere tilbydes derfor nu 
et gratis eftersyn af fjernvarmeinstallationen. 

Eftersynet skal sikre at installationen er indstillet 
korrekt, uden at det går ud over komforten. 

Samtidig tjekkes klimaskærmen 
(isolering, vinduer, døre etc.).

Det er Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, der 
betaler for dette 1. eftersyn. Bredsten-Balle 

Kraftvarmeværk kompenseres  tilsvarende med 
energisparekvoter, således at  udgiften 

også for værket er neutral. 

Hvis det ønskes, er der efterfølgende mulighed for 
at aftale et møde, hvor der fåes indblik i, hvordan 
din daglige økonomi påvirkes af mulige energifor-

bedringer. På mødet vil Energiforbedring.nu også 
gennemgå forskellige løsningsmodeller på el-si-

den f.eks. belysning, hårde hvidevarer og solceller. 
Udgiften til dette møde betaler man selv. 

Alle energibesparelser indberettes via 
Bredsten-Balle Kraftvarmeværk til Energistyrelsen. 
Hvis energibesparelserne gennemføres er man med 

til at holde fjernvarmeprisen nede, og samtidig, 
vil man måske selv få et lavere energiforbrug. 

Med andre ord: Der kan være penge at spare både 
for den ekelte og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk.

Energiforbedring.nu står for tilrettelæggelsen 
af eftersynet. Man vil nogle dage før modtage et 

brev fra Energiforbedring.nu og et forslag 
til besøgstermin.

Der er flere oplysninger på 
www.energiforbedring.nu samt Bredsten-Balle 

Kraftvarmeværks hjemmeside www.bbkv.dk

Med venlig hilsen 
Bredsten-Balle Kraftvarmeværk og 

Energiforbedring.nu

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Låneeksempel og betingelser
Samlet kreditbeløb ............. 250.000 kr.
Pålydende rente  ................. 5,95% p.a.
Variabel debitorrente  ........ 6.084%
Løbetid ................................ 7 år
Månedlig ydelse  ................. 3.737,35 kr.
ÅOP .................................... 6,9%
Stiftelsesprovision ............... 2% af lånebeløb
Oprettelsesgebyr ................ 1.500 kr. 

BILLÅN 5,95%*
           Køtilbud til glade bilister...

DRØMMER DU OM MERE PLADS PÅ BAGSÆDET?
- VI TILBYDER ET FLEKSIBELT OG BILLIGT BILLÅN

Tage Majgaard
kunderådgiver
Tlf. 76 65 52 01

En ny bil kan være en tung post på bud-
gettet. Derfor tilbyder vi nu et fleksi-
belt billån til en lav rente. Samtidig kan 
vi rådgive dig, så lånet passer bedst mu-
ligt til din økonomi. 

Ring til os for at aftale et uforpligtende 
møde eller kom ind i filialen. Så kan vi 
snakke nærmere om dine muligheder 
for at blive bedre kørende.

I eksemplet er det samlede beløb, der 
skal betales tilbage,  313.931,71 kr., 
heraf etableringsomkostninger på 
6.500 kr., offentlige afgifter på 0,00 kr. 
og renter på 57.431,71 kr. Lånet kræ-
ver normal kreditvurdering jævnfør 
sparekassens gældende politikker. For 
at få billånet på de nævnte betingelser 
forudsættes en udbetaling på min. 
20% af lånebeløbet.

ny bil...

 Gorms Torv 1| Jelling | Tlf. 75 87 14 22 | www.djs.dk
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RANDBØL - I disse dage af-
brændes mere end 200 
hektarer på Randbøl Hede. 
Det sker som et led i natur-
plejen.

Siden fredag 1. marts har 
besøgende kunnet se røg 
stige op fra Randbøl Hede. 
Naturstyrelsen er i fuld 
gang med at afbrænde et 
stort areal på den vestlige 
del af heden. Det er andet 
år i træk, at heden går op i 
røg. Afbrændingen er et 
vigtigt element i naturple-
jen, som går ud på at be-
kæmpe græs og fremme 
lyng.

Blåtop og andre græsser 
dominerer i dag en stor del 
af Randbøl Hede. For at gi-
ve mere plads og lys til lyng 
brænder man derfor hede-
fladen af. Men det har vist 
sig, at det ikke er tilstræk-
keligt at brænde én gang. 
For det kan græsserne godt 
tåle. De har et lager af næ-
ringsstoffer, som de mobili-
serer efter en brand. Først 
når græsset bliver brændt 
gentagne gange, opbruges 
næringsstofferne, og græs-
set dør. Derfor er det pla-
nen, at den vestlige del af 
heden skal afbrændes tre 
år i træk. Derefter er det 
håbet, at fladen bliver do-
mineret af lyng. I modsæt-
ning til græsserne kan lyn-
gen godt klare flere års 
brand. Lyngplanter sætter 
hvert år tusindvis af frø, 
som blot ligger i jorden og 
venter på gunstige forhold. 
Efter en brand vil frøene 
spire, og heden bliver lyse-
grøn af nye, friske lyng-
planter.

At foretage en kontrolle-
ret afbrænding på så store 
arealer er noget af et pro-
jekt.

- Hver dag vurderer vi, 
om vejr og vind er gunsti-
ge. Nogle dage er det for 
vådt, eller også er vinden 
for hård. Så duer det ikke. 
Vi tænker jo meget på sik-

kerheden, fortæller Mi-
chael Carlsen, der er tov-
holder på projektet.

Der kan foretages af-
brænding frem til 1. april.

Heden brænder

I øjeblikket kan  man opleve syn som dette, når Randbøl Hede i øjeblikket afbrændes som led i natur-
plejen.  ARKIVFOTO: JESPER WERGE

Af Peter Egholm Jensen

NØRUP - På trods af, at vin-
tervejret igen vendte tilbage 
i lørdags og forsøgte at ge-
nere trafikken, var der stor 
interesse for at besøge den 
lokalhistoriske udstilling på 
Firehøjeskolens afdeling i 
Nørup.  Udstillingen var ar-
rangeret af Lokalhistoriske 
Arkiv og Forening for Nørup 
Sogn, og hovedtemaet var 
skoleudviklingen i Nørup 
Sogn fra 1734 frem til i dag. 
Der var opstillet udstillings-
plancher, der viste udviklin-
gen for de seks gamle skoler 
i sognet, samt for Central-
skolen i Nørup med dens ud-
vikling frem til Firehøjesko-
len. 

I dagens anledning var 
der også hentet mange an-
dre lokalhistoriske billeder, 
dokumenter og gamle klæd-
ningsstykker frem fra arki-
vets gemmer, der tillige blev 
nøje studeret af udstillin-
gens gæster. 

Snakken gik lystigt blandt 
de besøgende både foran 
plancherne og ved udstil-
lingsbordene, der vakte 
mange minder. Blandt de 

yngre besøgende, ikke 
mindst børnene, der sam-
men med deres forældre 
havde fundet vej til udstillin-
gen, var der en vis overra-
skelse og interesse at spore 
over kuglerammen, gamle 

skiveredskaber og skolebø-
ger. Samtalerne fortsatte 
over en kop kaffe med hjem-
mebag, og der blev også sat 
navne på gamle klassebille-
der, hvor arkivet stadig sav-
ner oplysninger.

Udstilling blev godt besøgt

Der bliver kigget i mapper og drukket kaffe ved udstillingen i 
Nørup.  PRIVATFOTO
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D
er er ingen respekt for

alderdommen på he-
den i forårets kulde,
da Rebild Bakker skal

have varmet sine rygstykker
med tørre tærsk.

Parolen lyder: Ud med de
senile, så de unge rødder kan
komme til.

De senile er bedagede lyng-
planter, der har lagt teenage-
årene bag sig, og nu nærmer
sig de 30, hvilket gør dem
tynde i toppen og livløse i
bunden.

»Hedelyng har en naturlig
levealder på 20-30 år, hvoref-
ter planterne gradvist går ud.
I gamle dage, hvilket vil sige
for omkring 100 år siden,
holdt græssende får og krea-
turer hedelyngen ung. Bøn-
derne brændte dengang he-
derne af med jævne mellem-
rum, fordi foderværdien i
den unge lyng var langt hø-
jere end i de gamle, senile
planter,« forklarer Leif Lyng-
sø, der er skovfoged i Natur-
styrelsen Himmerland, som
plejer de fredede Rebild Bak-
ker bl.a. med bål og brand.

Flere af styrelsens regiona-
le enheder har i løbet af marts
sat ild til adskillige hedefla-
der i det jyske og på Læsø for

at bevare hedenaturens åbne
særpræg. Uden målrettet ple-
je af brandvarme hænder vil
heden gro til i krat og skov.

Magre år er blevet for fede
Heden er strengt taget en
menneskeskabt landskabs-
type, der bygger på den skin-
barlige masochisme over for
hedelyngen og dens vokse-
steder.

For århundreder siden blev
de store danske hedeområder
i generationer udpint,
brændt, slået, tørvegravet og
afgræsset, og lyngen havde
det godt. Den kvitterede i
sensommeren med blåviolet-
te blomster og god frøsæt-
ning.

Så kom landvindingens
tidsalder i 1800-tallet, der
etape for etape forvandlede
størsteparten af de blom-
strende hedeflader til bøl-
gende kornmarker.

Og i dag er kun få procent
af de heder, der engang slog
farvetonen an i det nationale
landskabsbillede, tilbage.

»Nu om dage indgår heder-
ne ikke i landbrugets primæ-
re drift. Derfor bliver der ikke
fjernet næringsstoffer fra ter-
rænet, så hedelyngen kan tri-
ves. Tværtimod bliver mange
af de sidste hedeflader gødet
med stigende mængder af

luftens kvælstof, der primært
stammer fra fordampning fra
husdyrenes gødning. Kvæl-
stoffet fremmer væksten af
græsser som bølget bunke og
blåtop på bekostning af den
nøjsomme hedelyng, som
har det bedst i et meget næ-
ringsfattigt miljø. Og så må
vi gå i aktion og brænde for at
bane vejen for lyngheden,«
siger Leif Lyngsø.

Brede brandbælter
I dag, da en kold kuling har
lagt sig som en glammende

lænkehund, der er blevet til
en stabil skødehund af jævne
vinde, går flammerne tur i
bakkerne.

Vindstille duer ikke, for da
lægger flammehavets bræn-
ding sig, så det hele går i stå.

Både vindretningen og
styrken skal være i orden, så
naturplejerne kan styre flam-
mernes appetit.

Før Naturstyrelsen sætter
ild til den knasende tørre
lyng med en sprøjtende
cocktail af benzin og diesel,
er der lavet brede brandbæl-

ter omkring de udvalgte are-
aler, der skal futtes af.

Og folk fra Beredskabssty-
relsen er beredte med brand-
daskere og tonsvis af vand,
hvis nu uheldet skulle være
ude, hvor en flamme kom-
mer på fri fod.

Efter vinteruger med friske
vinde og ringe nedbør er der
redt op til en effektiv og hur-
tig afbrænding, der fjerner al-
le de uønskede græsser og
vækster.

»Vi brænder i dybden næ-
sten ned til mineraljorden.
Varmen aktiverer de lyngfrø,
der ligger i tusindvis i jorden,
og som kan have ligget i ven-
teposition i mange år. Frøene
vil spire til sommer og afløse
de planter, som vi i dag efter-
lader sorte og forkullede. De
har udspillet deres rolle,« si-
ger Leif Lyngsø.

Flere generationer
I Rebild Bakker sker hedeple-
jen ved hjælp af flere meto-
der og i adskillige etaper. I
sommerhalvåret studser får
og kreaturer med deres græs-
ning bakkernes bakkenbar-
ter, og i vinterperioden bliver
større nåletræer, som truer
med at lukke og slukke for
den åbne hede, fældet.

Den store kronragning
med ilden som frisør finder

kun sted på nøje udvalgte
bakkedrag ad gangen.

På den måde får heden ka-
rakter af et kludetæppe, hvor
ganske unge felter af vegeta-
tion veksler mellem midald-
rende plantepartier og de ol-
dinge, der næste år vil kandi-
dere til at blive føde for flam-
mer.

»Plejen vil ikke alene sikre
landskabets åbne præg, den
vil også gavne en lang række
arter af insekter, fugle og pat-
tedyr. Rådyr og krondyr sæt-
ter stor pris på de unge lyng-
planter, der kan udgøre op
imod tre fjerdedele af kron-
vildtets føde om vinteren,«
siger Leif Lyngsø. 

Naturpleje med bål og brand
åbner til en frøbank, hvor tusin-
der af hedelyngens frø har ligget
og slumret i årevis. En hede skal
udpines, slås, afgræsses og
brændes for at trives. 
Foto: Jan Skriver

NATURPLEJE

Hedeafbrænding
Afbrænding af hedeområder
må finde sted i perioden 
1. november til 31. marts.

Naturstyrelsen har i denne 
plejesæson bl.a. brændt 
områder på Randbøl Hede,
Læsø, Lyngbo Hede, Lønborg
Hede, Rebild Bakker i Rold
Skov og på Fanø.

Flere kommuner plejer også
hedearealer ved hjælp af 
afbrænding.

Heden havde i Danmark sin
storhedstid fra ca. 1600-tallet
og frem til omkring 1830.

Hedelyng er en dværgbusk, der
ofte har selskab af blåbær,
tyttebær, enebær og revling.

Tørre tærsk til de senile på heden 
Natur: Et hav af flammer baner vejen for en ny generation af hedelyng, som vil klæde de sidste større 
danske hedelandskaber i blomstrende blåviolette gevandter de kommende sensomre.

JAN SKRIVER
jan.skriver@jp.dk

Et sort og forkullet kapitel efter en afbrænding vil i løbet af få måne-
der ende med et grønt tæppe af nye planter. Foto: Jan Skriver

FRILUFTSREPORTER
Jan Skriver er journalist og natur-
fotograf. 
Han skriver om naturoplevelser og
-nyheder for Jyllands-Posten. 

Læs flere af Jan Skrivers 
naturreportager på jp.dk/natur
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KLIP UD

SENGESÆT

MØBELSTOFFER

50.-
Super fl otte kvaliteter. 140 cm bred.
Mange forskellige dessiner.
Vejl. udsalgspris 299.-

Frit valg pr. meter

GARDIN-RESTER

20.-FYLD
EN POSE

SOMMERSTOFFER
Stribet/blomst eller ternet.
140 cm. bred

40.-NU FRA

Flot kvalitet.
Forskellige farver,
f.eks. satinstribet.

10.-
HER NÆVNES
NOGLE EKSEMPLER:

Frit valg pr. meter

GARDIN-STOFFER
Flotte mønstre og farver.
Vejl. udsalgspris pr. 
meter op til 199,- 20.-

NU pr. meter

TEKSTIL-VOKSDUGE
Vælg mellem mange 
farver og mønstre. 40.-

DOBB. DYNE-
BETRÆK 75.-FRA
Str. 200x200 + 
200x220

DUGE
50.-NU FRA

Kæmpe udvalg.
F.eks. 140x180 cm.

STRÆKLAGNER
Enkelt

                      Dobbeltseng

Pr. stk.

FLOTTE PYNTEPUDER
Kæmpe udvalg
F.eks. 40x60 cm. 45.-

Chokpriser pr. m

Dugestof i metermål
Bomuld m/ tern 10.-

TA’ 10 STK

FESTDUGE/LAGNER
Hvide
Str. 130 x 180
Stk. pris 20,- 150.-

Pr. stk.
GLATTE LAGNER
180x300 cm 40.-FRA

60.-280x300 cm

HÅNDKLÆDER 10.-
BADEHÅNDKLÆDER 25.-

FRA

NU

40.-NU

60.-NU

FRA

BADEMÅTTER
Mange farver

100.- Frit valg pr. meter

BØRNE-STOFFER
Et hav af mønstre.

20.-

www.fabrikssalg.info

GRATIS
VASKEPOSE

TORSDAG OG
FREDAG 10-17
LØRDAG OG

SØNDAG 10-16UGERNE15-16-17-18

Patchworkstof
mange forskellige mønstre
120 cm bred. 30.-Pr. m

PR. M.

 A
lle

 p
ris

er
 er

 in
kl

. m
om

s, 
ek

sk
l. 

lev
er

in
gs

om
ko

stn
in

ge
r. 

Ti
lb

ud
 g

æl
de

r t
.o

.m
. 3

0.
06

.2
01

2.
 F

or
be

ho
ld

 fo
r f

ejl
.

Spiralkabel 13 polet stik Baklys

NYHED på udvalgte modeller

4. 95,-

1170 S
med presenning og næsehjul

SPAR 679,-

Lille praktisk hus og have trailer
Med flad presenning og næsehjul (værdi 679,-)
Med 13 polet stik, spiralkabel og baklys. 
Ladmål indv: 163x116x35 cm. 
Valgfri totalvægt 500 eller 750 kg.

Hus og 
have trailer
Med flad presenning 
og næsehjul (værdi 467,-)
Ladmål indv: 201x108x35 cm. 
Totalvægt 500 kg

Dobbelt alurælingNetsiderHøj presenning Ekstrasider

Valgfrit udstyr       SPAR OP TIL 1.580,-

Stærk konstrueret trailer
Med langsgående vanger under ladet, som sikrer perfekt 
understøtning når der køres med tung last
Vælg mellem sider af stål eller sider af træ Model 2205 S (stål) 
eller 2205 P (træ). Med 13 polet stik, 
spiralkabel og baklys.  
Ladmål indv: 203x128x40 cm. 
Valgfri totalvægt 500 eller 750 kg.

4.695,-

1205
Frit valg træ eller stål

Udstyr til 1205 S

Vælg mellem: 

Få mere 
ud af din 

trailer

1.495,-

Så skal haven gøres forårsklar...
Brenderup - Danmarks største udvalg af trailere og tilbehør til trailere

3.995,-

Basic
med presenning og næsehjul

SPAR 467,-

Danmarks billigste 
kaskoforsikring

3-årig præmie i alt kun kr. 650,- for 
de viste trailere. Selvrisiko kr. 500,-

Danmarks mest populære 
hus- og have trailer
Vælg mellem sider af stål eller 
sider af træ
Model 1205 S (stål) eller 1205 P (træ).
Med 13 polet stik, spiralkabel og baklys. 
Ladmål indv: 203x116x35 cm. 
Valgfri totalvægt 500 eller 750 kg.

6.195,-

2205
Frit valg træ eller stål
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www.brenderup.com          A PREMIUM BRAND WITHIN THE THULE GROUP

j

Side 13GiveAvis

Historien om de danske he-
der vækkes til live, når Na-
turstyrelsen i samarbejde 
med en række fonde åbner 
et nyt oplevelsescenter på 
Randbøl Hede mellem Bil-
lund og Vejle. 

Naturrum Kirstinelyst 
hedder centeret, der skal få 
os ud af bilerne og ind på he-
den. Den tidligere hedeejen-
dom Kirstinelyst er bygget 
om, så den både fungerer 
som shelter og grillsted og 
som udstillingsbygning, der 
viser hvordan hederne er 
opstået, og hvordan meka-
nismerne i den helt speciel-
le natur fungerer. For heder-
ne er ikke bare et stykke kul-
turhistorie, som har leveret 
både energi og fødevarer til 
danskerne gennem århund-
reder. De rummer også inte-
ressant naturvidenskab og 
gode naturoplevelser for 
hele familien. Ud over selve 
Kirstinelyst er der en række 
poster ude på heden, der 
fortæller mere om stederne 
og naturen.

Naturrum Kirstinelyst åb-
ner fredag den 12. april til 
middag på Kirstinelyst, Fre-
derikshåbvej 41, Randbøl, 
og alle interesserede er vel-
kommen til at deltage.

Åbningen vil blive marke-
ret med en lang række akti-
viteter på heden og i de nye 
faciliteter. Blandt andet vil 
spejdere bebo de nye shel-
ters, hvor besøgende i frem-
tiden vil kunne overnatte. 
Kirstinelyst vil være fyldt 
med musik, mad og en ræk-
ke forskellige håndværk, 
som karakteriserer heden 
og de produkter, som man 

har udvundet og dyrket. Der 
vil være heste i foldene ved 
Kirstinelyst, og frem til hen 
på eftermiddagen vil der gå 
hestevognsture ud på he-
den. Festlighederne fortsæt-
ter lørdag formiddag, så der 
er rige muligheder for at del-
tage i åbningen. Se program-
met og læs mere om Natur-
rum Kirstinelyst på www.
naturstyrelsen.dk/kirstine-
lyst.

- Med Naturrum Kirstine-
lyst får vi et helt nyt værktøj 
til at formidle hedens natur. 
Det forener friluftsliv, na-
turoplevelser og mulighe-
den for at lære om naturen, 
og det håber jeg, at rigtig 
mange vil få en masse ud af, 
siger skovrider i Naturstyrel-
sen, Henrik J. Vinther.

Kirstinelyst er et af flere 
pilotprojekter, der ligger til 
grund for udviklingen af 
”Naturrum”. Et koncept 
som Lokale og Anlægsfon-
den, Friluftsrådet og Ar-
bejdsmarkedets Feriefond 

har samarbejdet om siden 
2007. Projektet er modtager 
også økonomisk støtte fra 
LAG Vejle, LAG Billund, Na-
turstyrelsen og Realdania.  
Idéen med ”Naturrum” er - 
efter svensk forbillede - at 
skabe en række eksempler 
på støttepunkter i naturen, 
der sikrer de aktive i natu-
ren muligheder for læ, ly og 
ophold. Samtidig er det må-
let, at projekterne bidrager 
til at formidle viden om na-
turen og lokalområdet. 

Nyt naturcenter åbner 
på Randbøl Hede

Naturrum Kirstinelyst åbner på Randbøl Hede

8



Tirsdag den 9. april 2013Side 12 UgeAvisBillund

BILLETTER: www.cirkusdannebrog.dk
ved kassevognen fra kl. 12, eller  Tlf. 30 26 36 36

De gode 
gamle dage

Oplevelser 
du aldrig 
glemmer

Tirsdag 16. april kl. 19.00
Cirkuspladsen (Kærvej)

Ønsker du at sende en kærlig 
hilsen - sige tillykke eller noget 
helt tredje, så brug nedenstå-
ende kupon og få det bragt i 
Billund UgeAvis. Pris for max. 
20 ord inkl. billede er 50 kr. som 
bedes vedlagt kontant.
Ønskes foto retur medsendes 
frankeret svarkuvert med navn 
og adresse.
Vi skal have tekst og foto senest 
fredag kl. 14.00 ugen forud for 
avisens udgivelse.

NAVN:

ADRESSE:

BY:

POSTNR.:

TEKST:

Billund UgeAvis påtager sig intet ansvar for evt. fejl 
i navnerubrikken eller for bortkomne billeder.

Send en kærlig 
hilsen gennem 
Billund UgeAvis

Hej Mette
Du ønskes hjertelig tilly

med fødselsdagen og 
glæder os alle til at fejr

den med dig.
Mvh.

Din Familie

KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD

Af Keld Stampe
redaktionen@billund-ugeavis.dk

BILLUND - Der var ikke me-
get albuerum da Frede og 
Rikke samt B-Trend torsdag 
aften havde inviteret inden-
for til modeshow i lokalerne 
på Butikstorvet. For arran-
gementet havde tiltrukket så 
mange, at der ganske enkelt 
ikke var plads til flere, hvis 
også modellerne skullevære 
der.

I alt 61 havde meldt sig til, og 
de fik en aften med den nye-
ste forårsmode til både pi-
gerne og børn af begge køn.

Og folk kunne tilsyneladen-
de lide hvad, de blev præ-
senteret for. Og sikkert også 
det faktum, at der efterføl-

gende var 15 procent rabat 
på alle hylder.

For der var ganske enkelt 
massive køer ved prøverum-
mene i timer efter selve mo-
deshowet var vel overstået.

Det var da også en aldeles 
tilfreds indehaver, Lene He-
deby, som efterfølgende 
kunne se tilbage på en rigtig 
fornøjelig aften hvor det 
klingede ganske godt i kasse-
apparaterne.
Aftenen gav iøvrigt også ek-
sempler på årets mode in-
denfor både make-up og 
hår. De deltagende modeller 
havde nemlig alle været en 
tur forbi Matas og Frisør 
Lyhne, for at få klaret de de-
le, inden de gik på catwal-
ken.inden de 

Fuldt hus til 
modeshow hos 
B-Trend

Randbøl Hede - Naturrum 
Kirstinelyst hedder et nyt 
center, der skal få os ud af 
bilerne og ind på heden. 

Den tidligere hedeejen-
dom Kirstinelyst er bygget 
om, så den både fungerer 
som shelter og grillsted og 
som udstillingsbygning, 
der viser hvordan hederne 
er opstået, og hvordan me-
kanismerne i den helt spe-
cielle natur fungerer. 

For hederne er ikke bare et 
stykke kulturhistorie, som 
har leveret både energi og 
fødevarer til danskerne 
gennem århundreder. De 
rummer også interessant 
naturvidenskab og gode 
naturoplevelser for hele 
familien. Ud over selve Kir-
stinelyst er der en række 
poster ude på heden, der 

fortæller mere om steder-
ne og naturen. Naturrum 
Kirstinelyst åbner fredag 
den 12. april klokken 12 på 
Kirstinelyst, Frederikshåb-
vej 41, Randbøl, og alle in-
teresserede er velkommen 
til at deltage.

Masse aktivitet
Åbningen vil blive markeret 
med en lang række aktivite-
ter på heden og i de nye fa-
ciliteter. Blandt andet vil 
spejdere bebo de nye shel-
ters, hvor besøgende i frem-
tiden vil kunne overnatte. 
Kirstinelyst vil være fyldt 
med musik, mad og en ræk-
ke forskellige håndværk, 
som karakteriserer heden 
og de produkter, som man 
har udvundet og dyrket. 

Der vil være heste i foldene 
ved centret, og frem til klok-

ken 17 vil der gå hestevogns-
ture ud på heden. 

Festlighederne fortsætter 
lørdag fra klokken 9 - 12, så 
der er rige muligheder for 
at deltage i åbningen. 

Se programmet og læs mere 
om Naturrum Kirstinelyst 
på www.naturstyrelsen.dk/
kirstinelyst.

- Med Naturrum Kirstinelyst 
får vi et helt nyt værktøj til 
at formidle hedens natur. 
Det forener friluftsliv, na-
turoplevelser og mulighe-
den for at lære om naturen, 
og det håber jeg, at rigtig 
mange vil få en masse ud af, 
siger skovrider i Natursty-
relsen, Henrik J. Vinther.
Efter svensk forbillede
Kirstinelyst er et af flere pi-
lotprojekter, der ligger til 
grund for udviklingen af 
”Naturrum”. Et koncept 
som Lokale og Anlægsfon-

den, Friluftsrådet og Ar-
bejdsmarkedets Feriefond 
har samarbejdet om siden 
2007. 

Projektet er modtager også 
økonomisk støtte fra LAG 
Vejle, LAG Billund, Natur-
styrelsen og Realdania.  
Idéen med ”Naturrum” er - 
efter svensk forbillede - at 
skabe en række eksempler 
på støttepunkter i naturen, 
der sikrer de aktive i natu-
ren muligheder for læ, ly og 
ophold. 

Samtidig er det målet, at 
projekterne bidrager til at 
formidle viden om naturen 
og lokalområdet. 

Nyt oplevelsescenter 
åbner på Randbøl Hede
Historien om de danske heder vækkes til live, når Naturstyrelsen i samarbejde med en 
række fonde åbner et nyt oplevelsescenter på Randbøl Hede mellem Billund og Vejle

Indehaver Lene He-
deby var selv blandt 
aftenens modeller

Selv om Katrine og 
Magnus er meget un-
ge, så er de faktisk 
garvede modeller i 
Frede og Rikke regi

To af aftenens yng-
ste modeller var Em-
ma og Mads

Annoncetelefon
75 33 12 18
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4 GRINDSTED-BILLUND BIL tirsdag 9. april 2013

GRINDSTED: Gå tilbage til
forhandlingsbordet.

Det var den klare opfor-
dring fra viceborgmester
Preben Jensen (V), da han i
går formiddag mødte en
stor flok lærere fra hele Bil-
lund Kommune i demon-
stration ved rådhuset i
Grindsted.

_ Fortæl på Christians-
borg om vores gode hel-
hedsskole her i Billund
Kommune, lød et råb til vi-
ceborgmesteren, som selv
fremhævede forskellen på
helheds- og heldagsskole.

– Vores helhedsskole in-
deholder 30 timer for 0-6
klasse (midlertidigt nedsat
til 28 timer), hvor »fag« som
fordybelse, historielæsning
og fysiske aktiviteter også
indgår. Der anvendes pæda-
goger i undervisningen. Alle
elever starter og slutter på
samme tidspunkt, så sø-
skende, der bor udenfor by-
erne, kan komme hjem med
skolebussen samtidigt. Der-
for kan jeg varmt anbefale
hel-heds-skolen efter Bil-
lund modellen, men en hel-
dags-skole til kl. 1630 for

mellem- og udskolingstrin-
net, vil ødelægge en masse
for klubber og foreningsli-

vet, sagde han. 
Fra lærerenes side blev

der igen blev vist både

kampgejst og danset »gang-
vagtstyle« til taktfaste klap-
salver.

Farvekridt blev taget i
brug, og mange lærere skrev
en hilsen som denne på fli-

serne udenfor rådhuset:
»Kære 4. c - jeg savner jer«.

Og det er det ikke at kun-
ne komme til at undervise
og være sammen med ele-
verne, der er det værste ved
konflikten, bedyrede Birger
Sørensen, lærer på Søndre
Skole.

– Jeg har en 9. klasse, som
skal til eksamen. Jeg har det
rigtig dårligt med ikke at
kunne undervise dem, sag-
de han.

Lærerne samlet ved rådhuset
DEMONSTRATION: Vi vil undervise, lød det fra lærerne, da de i går demonstrerede foran rådhuset. Løs konflikten ved forhand-
lingsbordet, lød opfordringen fra viceborgmester Preben Jensen.

Af Annette Bruun Jarl
Tlf. 7211 4356, abj@jv.dk FAKTA ■ ■ ■

AKTIONER 
■ Åh, nej, ikke nu igen.
Den reaktion vil lærerne
ikke risikere at få fra bor-
gerne. Derfor bliver aktio-
nerne nu doseret, siger
kredsformand Carsten
Nielsen.
■ Her til morgen er lærer-
ne i Billund på gaden. Ons-
dag hjælper de børnene
med at finde bøger på bib-
lioteket og sælger kager
ved ABC. Torsdag er der
fællesdemonstration ved
Christiansborg.

Lærere fra hele Billund Kommune var i går samlet foran rådhuset i Grindsted, hvor de demonstrerede kampmod og danse-
de gangvagtstyle. Foto: Annette Bruun Jarl

BILLUND: Historien om de
danske heder vækkes til li-
ve, når Naturstyrelsen i
samarbejde med en række
fonde åbner et nyt oplevel-
sescenter på Randbøl Hede
mellem Billund og Vejle. 

Det skriver Naturstyrel-
sen i en pressemeddelelse.

Naturrum Kirstinelyst
hedder centeret. Den tidli-
gere hedeejendom Kirstine-
lyst er bygget om, så den bå-
de fungerer som shelter og

grillsted og som udstillings-
bygning, der viser hvordan
hederne er opstået, og hvor-
dan mekanismerne i den
helt specielle natur funge-
rer. For hederne er ikke bare
et stykke kulturhistorie,
som har leveret både energi
og fødevarer til danskerne
gennem århundreder. De
rummer også interessant
naturvidenskab og naturop-
levelser for hele familien.
Ud over selve Kirstinelyst er
der en række poster ude på
heden, der fortæller mere
om stederne og naturen.

Naturrum Kirstinelyst åb-
ner fredag den 12. april
klokken 12 på Kirstinelyst,
Frederikshåbvej 41, Rand-
bøl, og alle interesserede er
velkommen til at deltage.

Åbningen vil blive marke-
ret med en lang række akti-
viteter på heden og i de nye
faciliteter. 

Nyt oplevelsescenter
åbner på Randbøl Hede
Af Lars Fahrendorff
Tlf. 7912 4579, lfa@jv.dk

Privatfoto

TIRSDAG
09.15: Grindsted Svømme-
hal: Husholdningsforenin-
gen: Vandgymnastik.
13.00-14.00: Mødestedet,
Grindsted: Ældre Sagen: Gå
i gang hold.
10.00-16.00: Museumsgår-
den Karensminde, Morsbøl:
Besættelsesudstilling.
14.30: Sydtoftens Plejecen-
ter, Grindsted: Sønderjysk
kaffebord.
15.00: Vorbasse Kro: Efter-
løn- og pensionistforenin-
gen: Banko og fællesspis-
ning.
16.30: Grindsted Kirke: Bi-
belmaraton.
17.00: Lindegården, Bil-
lund: Danske Handicapor-
ganisationer Billund: Års-
møde.
19.00: Sdr. Omme Kro: LAG
Billund: Ekstraordinær ge-
neralforsamling.
19.00: Grindsted Kirke: Stil-
le hverdagsgudstjeneste.

TID&STED

205.000 kroner
til kræft
■ 74 indsamlere var søn-
dag ude med de hvide ras-
lebøsser for at samle ind til
Kræftens Bekæmpelse. De
samlede i alt 205.317 kro-
ner ind, og det er dermed
et resultat, der ligger cirka
11.000 kroner over sidste
års resultat.

Sidste år var der ellers
væsentlig flere indsamlere,
nemlig 110 mand, men fær-
re mand var altså i stand til
at samle flere penge. lafa

DEBAT

skolen er ikke en »normal«
virksomhed. På vores skole
er vi ca. 70 lærere, som di-
rekte refererer til skolele-
deren; noget man yderst
sjældent finder i en privat
virksomhed. Hvis det står
til KL, skal I som ledere i
fremtiden - igennem dialog
med hver enkelt medarbej-
der - aftale timetildelingen
til de enkelte arbejdsopga-
ver.

For os at se er det en
kæmpe arbejdsbyrde for
en ledelse, som vi oplever,
har rigeligt travlt med de

Kære skoleledere! 
Kommunen ønsker, at I

får større ledelsesret såle-
des, at I fuldt ud skal kun-
ne disponere over lærernes
37 timers arbejdsuge. 

Umiddelbart er det ikke
et problem. Sådan foregår
det jo på mange private
virksomheder. Men folke-

nuværende arbejdsopga-
ver. Vi ved, at de fleste af
jer primært har en pædago-
gisk baggrund og brænder
for pædagogisk udviklings-
arbejde. Hvordan har I det
med fremadrettet at påtage
jer en forhandlerrolle, hvor
I skal varetage individuel
arbejdstidsforhandling,
som efterfølgende kan
munde ud i diskussioner
og splid på de enkelte sko-
ler? Vi er bekymrede for, at
en masse tid og energi,
som vi i fællesskab kunne
bruge på at tænke skoleud-

vikling og visionære tan-
ker, forsvinder i diskussio-
ner om arbejdstid. 

Hvis KL får deres forslag
igennem, bliver det sand-
synligvis også jer, skolele-
derne, som skal løse my-
steriet om, hvordan vi skal
kunne undervise 5 timer
mere uden, at det går ud
over kvaliteten. Hvordan
skal det løses? Hvis I ikke
kan give svaret, så synes
vi, at I skal sende spørgs-
målet videre til jeres fore-
satte i kommunen, som øn-
sker dette gennemført. For

er der fag, vi ikke længere
skal forberede os til? Er der
dele af skole-hjem-samar-
bejdet, som skal ophøre? Er
der elevopgaver, der ikke
længere skal rettes? Vi sy-
nes ærligt talt offentlighe-
den har krav på at få et
svar. 

Så kære skoleledere: Kom
ind i debatten, for I sidder
tilbage med aben, når kon-
flikten er forbi. 

Hvem sidder med aben, når konflikten er forbi? 
På vegne af lærere fra Bil-
lundSkolen. 
Ole S. Jørgensen

SYNSPUNKT
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ONSDAG DEN 10. APRIL 2013SIDE 32

Salon Paradis
10 års jubilæum

Flegborg 9 a, 7100 Vejle
Tlf. 75 83 85 83

Åbningstider:  
Mandag-fredag kl. 9.30-18.00. 

Lørdag kl. 9.30-14.00

Herreklip kr. 130
Pensionist kr. 100
Børn kr. 100
Studerende kr. 100

Hos Ebsen Parykker

Vindinggård Center 9 A – Vejle (P-plads lige ved døren) - ebsen@ebsenparykker.dk

www.ebsenparykker.dk

ÅBENT HUS
TORSDAG 11. APRIL KL. 10.00-16.00

Leverandører til hospitaler og kommuner.
Tilskud fra det offentlige følger dig og du kan FRIT vælge 

hvor du handler paryk.

tlf. 7452 4908.

Historien om de danske 
heder vækkes til live, når 
Naturstyrelsen i samarbej-
de med en række fonde åb-

ner et nyt oplevelsescenter 
på Randbøl Hede mellem 
Billund og Vejle. 

Naturrum Kirstinelyst 

hedder centeret, der skal 
få os ud af bilerne og ind på 
heden. Den tidligere hede-
ejendom Kirstinelyst er 

bygget om, så den både 
fungerer som shelter og 
grillsted og som udstillings-
bygning, der viser hvordan 

hederne er opstået, og 
hvordan mekanismerne i 
den helt specielle natur 
fungerer. For hederne er 

ikke bare et stykke kultur-
historie, som har leveret 
både energi og fødevarer 
til danskerne gennem år-

Nyt oplevelsescenter  
åbner på Randbøl Hede
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Marielundvej 46 E • 2730 Herlev • Telefon 7015 0222 • Fax 4485 1013
licitationen@licitationen.dk • www.licitationen.dk

Et sikkert valg 
på byggepladsen, i landbruget og til industrien...

Skive . Karlslunde

info@scantruck.dk, www.scantruck.dk

Tlf.: +45 96 147 147 

KONTROLORDNING FOR
LEDNINGSRENOVERING

KONTROLORDNING FOR STYRET
BORING OG GENNEMPRESNING

Danske TV-inspektionsfirmaers 
Kontrolordning

 

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri
                                                    – din sikkerhed for kvalitet

www.kontrolordninger.dk

I de senere år er der kommet meget fokus på kloakkernes 
tilstand og dimensioner i forbindelse med bortledning af 
de store regnmængder, som vi kan se frem til.
Weholite fra KWH Pipe er en stærk og sikker løsning:

Kontakt Projektteknisk Service for yderligere
information og vejledning.

Historien om de danske 
heder vækkes til live, når 
Naturstyrelsen i samar-
bejde med en række fonde 
åbner et nyt oplevelses-
center på Randbøl Hede 
ved Billund

OPLEVELSESCENTER
cbp@licitationen.dk 

Naturrum Kirstinelyst hed-
der centeret, der skal få os 
ud af bilerne og ind på he-
den. 

Den tidligere hedeejen-
dom Kirstinelyst er bygget 
om, så den både fungerer 
som shelter og grillsted og 
som udstillingsbygning, der 
viser hvordan hederne er 
opstået, og hvordan meka-
nismerne i den helt speciel-
le natur fungerer. 

For hederne er ikke ba-
re et stykke kulturhistorie, 
som har leveret både energi 
og fødevarer til danskerne 
gennem århundreder. De 
rummer også interessant 
naturvidenskab og gode na-

turoplevelser for hele fami-
lien. Ud over selve Kirstine-
lyst er der en række poster 
ude på heden, der fortæller 
mere om stederne og natu-
ren.

Naturrum Kirstinelyst 
åbner på fredag, og åbnin-
gen vil blive markeret med 
en lang række aktiviteter 
på heden og i de nye facili-
teter. 

Blandt andet vil spejdere 
bebo de nye shelters, hvor 
besøgende i fremtiden vil 
kunne overnatte. Kirstine-
lyst vil være fyldt med mu-

sik, mad og en række for-
skellige håndværk, som 
karakteriserer heden og de 
produkter, som man har ud-
vundet og dyrket. 

Der vil være heste i folde-
ne ved Kirstinelyst, og frem 
til klokken 17 vil der gå he-
stevognsture ud på heden. 
Se programmet og læs mere 
om Naturrum Kirstinelyst 
på: naturstyrelsen.dk/kir-
stinelyst

- Med Naturrum Kirstine-
lyst får vi et helt nyt værktøj 
til at formidle hedens natur. 
Det forener friluftsliv, na-

turoplevelser og mulighe-
den for at lære om naturen, 
og det håber jeg, at rigtig 
mange vil få en masse ud af, 
siger skovrider i Natursty-
relsen, Henrik J. Vinther.

Flere pilotprojekter
Kirstinelyst er et af fl ere 
pilotprojekter, der ligger 
til grund for udviklingen 
af “Naturrum”. Et koncept 
som Lokale- og Anlægsfon-
den, Friluftsrådet og Ar-
bejdsmarkedets Feriefond 
har samarbejdet om siden 
2007. 

Projektet er økonomisk 
støttet af de nævnte samt 
LAG Vejle, LAG Billund, Na-
turstyrelsen og Realdania.  

Idéen med “Naturrum” 
er - efter svensk forbillede 
- at skabe en række eksem-
pler på støttepunkter i na-
turen, der sikrer de aktive i 
naturen muligheder for læ, 
ly og ophold. Samtidig er 
det målet, at projekterne bi-
drager til at formidle viden 
om naturen og lokalområ-
det. 

Festlighederne fortsæt-
ter lørdag klokken 9 - 12. 

Jysk hede får eget oplevelsescenter

Naturrum Kirstinelund får 
en permanent udstilling. 
(Foto: Gert Hougaard 
Rasmussen)

Den nye Natur-
rum Kirsti-
nelyst ligger 
på kanten 
af Randbøl 
Hede, og skal 
være med til at 
give borgerne 
bedre adgang 
og mere viden 
om naturom-
rådet. 
(Foto: Gert 
Hougaard Ras-
mussen)
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KONCERT: Haydn og Harte-Trioen er gamle venner, og nu sætter 
de igen hinanden stævne med en koncert på Kolding Bibliotek. 
Det sker lørdag 13. april kl. 11.  Harte-Trioen består af  Olaf  Her-
mansen, klaver, Annette Klitgaard, cello, og Ebbe Mørch, violin. 
Trioen spiller to klavertrioer af  Joseph Haydn. Først Trio nr. 
5 i Es-dur og derefter Trio nr. 7 i e-mol. Harte-Trioen har tid-
ligere givet koncerter på Kolding Bibliotek, og endnu engang 
lægger de op til en fin klassisk formiddag.   pcb

Harte-Trioen spiller Haydn på biblioteket

Harte-Trioen spiller to klavertrioer af Haydn 
på biblioteket i Kolding. Pressebillede 

UNDERSØGELSE: Borgerne gav 
Koldings biblioteker høje ka-
rakterer for to år siden i en 
landsdækkende undersøgel-
se. I 2013-undersøgelsen er til-
fredsheden endnu større. Bib-
liotekerne er ganske enkelt 
dér, hvor det er nem adgang 
og rart at være. Man kan lade 
sig inspirere, man kan fordybe 
sig eller bruge den IT, der er 
til rådighed, og personalet er 
klar med hjælp, når man har 
brug for det.

90 pct. af  de adspurgte bru-
gere giver deres bibliotek top-
karakterer. Åbningstiderne er 
et af  Koldingbibliotekernes 
stærke kort, og også mulighe-
den for at bruge bibliotekets 
digitale tilbud hitter.

Koldingbibliotekerne ligger 
samlet som nummer to blandt 
de større biblioteker i landet. 

42 kommuners biblioteksvæ-
sen repræsenteret med i alt 179 
biblioteksafdelinger.

Tilfredshed med biblioteket

Bibliotekschef Nicolai 
Dupont Heidemann glæder 
sig over, at brugerne af 
Koldings Biblioteker er 
tilfredse. Pressebillede 

KULTUR: For første gang siden 1935 blev der taget hul på det 
Sønderjyske forår i Christiansfeld. SMS, der står for Sønder-
jysk MalerSammenslutning, havde indbudt hele landsdelen til 
at deltage på en åben udstilling i Enkehuset. Knap 50 kunstnere 
havde tilmeldt hver 5 værker, 114 af  disse er blevet til en flot 
forårsudstilling. Lige ved 300 forventningsfulde gæster var taget 
til Nørregade 16 i Christiansfeld, da Greveparret kørte op foran 
museet lørdag 6. april kl 11. Grevinde Sussie er protektor for 
SMS, og havde indvilget i at stå for åbningen af  udstillingen. 

En debutant i SMS sammenhæng er den sprælske kunstner 
Palle Eriksen fra Sønderborg. Til dagligt er Palle lærer på Sy-
geplejeskolen. Han fortæller om sin kunst, at det var 40 års kri-
sen, der satte ham i gang med at male. Palle er i dag 55 år. Han 
har fire børn om hvem han fortæller, at børnene gerne tager 
del i hans interesse for at male, og at han ofte taler med dem 
om kunst. Et af  Palles malerier, er et stort og meget markant 
billede der hænger midt for, når man kommer ind i salen på 
første sal. Billedet er »Kanon Kongen«, fortæller Palle.  

En anden udstiller er sammenslutningens næstformand Gro 
Sveen, som har malet nogle store og super realistiske landskabs-
malerier. Man er på ingen måder i tvivl om Gros fatination af  
landskabet og naturet. Malerierne emmer af  Norges vidstrakte 
naturscenerier. Faktisk er Gro Sveen født og opvokset i Norge, 
men bor og maler i dag i Blans. Udstillingen i Enkehuset er 
åben torsdag til søndag kl. 13 til 17 frem til 28. april.   pcb

Grevepar til forårsudstilling i Enkehuset     

BRAMDRUPDAM: Fra 8. april er 
postafhentningsstedet i Bram-
drupdam, som samarbejds-
partneren SuperBrugsen hu-
ser, blevet til en postbutik. Det 
betyder,  at borgerne i Bram-
drupdam som noget nyt også 
kan købe pakkelabels og sende 
deres breve og pakker her fra. 

Åbningstiderne i den nye 
postbutik kommer til at følge 
SuperBrugsens åbningstid alle 
ugens dage.

Postbutik i 
Bramdrupdam

UDSTILLING: 2013 er 150-året for 
Den Glücksborgske Slægt på 
Danmarks trone. Dette mar-
kerer sammenslutningen af  
danske strikdesignere »Net-
maskerne« med udstillingen 
UNIKAFORM, der kan ses på 
Koldinghus fra 13. april til 16. 
juni.

I den internationale mode 
er der i disse år tydelige uni-
formstemaer, og denne tendens 
har Netmaskerne grebet. Kon-
gelige uniformer har dannet 
inspiration til 28 unikke strik-
modeller, der vises på Kolding-
hus. Der er lune herresweatre, 
praktisk børnetøj, lette kjoler 
og elegant galla. Udstillingen, 
der viser deltagernes kreativi-
tet og professionalisme i arbej-
det med garner, snit og møn-
stre, omfatter desuden histori-
ske og aktuelle fotos med med-
lemmer af  Danmarks Kongefa-
milie i de uniformer, der har 
inspireret designerne til deres 
modeller.                       pcb

Kan man strikke 
en uniform?

Netmaskerne, der består 
af  danske designere, 
arbejder med maskinstrik. 
De eksperimenterer med 
udvikling af moderne, 
nytænkende dansk strikdesign.

KOLDING: LOS, landsforenin-
gen af  opholdssteder, botilbud 
og skoletilbud, interesseorga-
nisation for Danmarks priva-
te sociale tilbud, holder lands-
møde i Kolding 15.-16. april op 
Comwell Kolding. 

Her vil en række oplægs-
holdere komme med indspark 
til nye måder at hjælpe børn 
og unge med traumer. Den 
australske ekspert i narrativ 
terapi for sårbare børn, ph.d. 
David Denborough, er en af  
hovedtalerne på LOS’s lands-
møde. 

Andre hovednavne på lands-
mødet er journalist og forfatter 
Trine Gregorius, som vil tale 
om, hvordan man forholder sig 
til pressen i en tid med skær-
pet opmærksomhed, tidligere 
jægersoldat og sociolog Nicolai 
Moltke-Leth vil fortælle om in-
novativ læring, og Annemette 
Digmann, ph.d. og forsker i in-
novation i den offentlige sek-
tor, vil fortælle om sine tanker 
om ledelse og innovation.

Hjælp til børn og 
unge med traumer

RANDBØL: Historien om de danske heder vækkes til live, når 
Naturstyrelsen i samarbejde med en række fonde åbner et nyt 
oplevelsescenter på Randbøl Hede mellem Billund og Vejle. Cen-
tret hedder »Naturrum Kirstinelyst« og er en tidligere hede-
ejendom, der er bygget om, så den både fungerer som shelter 
og grillsted og som udstillingsbygning. 

Naturrum Kirstinelyst åbner fredag 12. april klokken 12. Åb-
ningen vil blive markeret med en lang række aktiviteter på 
heden og i de nye faciliteter. Blandt andet vil spejdere bebo de 
nye shelters, hvor besøgende i fremtiden vil kunne overnatte. 
Der vil være heste i foldene ved Kirstinelyst, og frem til klok-
ken 17 vil der være hestevognsture ud på heden. Festlighederne 
fortsætter lørdag fra klokken 9-12.    pcb

Oplevelsescenter åbner på Randbøl Hede

Naturens
hjælp mod
overflødige kilo

Annonce

KONJAK er et helt nyt slankeprodukt til overvægtige voksne.

KONJAK indeholder et naturligt kostfiber (glucomannan), der udvin-

des fra konjakplanten. Glucomannan har som det første naturpro-

dukt fået EU´s godkendelse for, at det virker som hjælp til vægttab.

Fredag 12/4

Matas

Kolding Storcenter

Fra kl. 9:30 – 13:30

Lørdag 13/4

Matas

Søndergade 30

Fra kl. 10:00 – 13:00

EFFEKTGODKENDT
AF EU

Mød Pia fra Mezina - få en prøve

på KONJAK og hør hvad KONJAK

kan gøre for dig.

Plantefiberet, der kan fremme

dit vægttab, har i pilleform

vist sig at kunne give et ek-

stra vægttab ud over det, man

i forvejen kan tabe sig ved at

spise mere kaloriefattigt.

Kan øge motivationen

De nye fiberpiller vil kunne

øge motivationen hos over-

vægtige, som har svært ved

at bevare tålmodigheden – og

synes, det går lidt for lang-

somt med at tabe sig alene

ved at lægge kosten om.

Kostfiberet hedder glucoman-

nan, og det udvindes fra kon-

jakplanten, der vokser i asien.

Glucomannan er et vandop-

løseligt fiber, der har den

egenskab, at det kan optage

sin egen vægt 2-300 gange.

Når tabletterne opløses i ma-

ven, dannes en gelémasse, der

fylder maven, så du hurtigere

føler dig mæt.

Direktøren er blevet slankere

“Mange vil opleve, at de næs-

ten får følelsen af, at deres

mavesæk er blevet mindre.”,

siger direktør Lars Pedersen

fra Mezina A/S, der står bag

den nye slankepille. “Vi for-

venter os rigtig meget af vores

nye produkt. Efter at EU har

godkendt effekten er vejen

banet for, at vi står med en

potentiel kæmpesucces på

de europæiske markeder.

Jeg har selv tabt mig en del

de sidste måneder ved at bru-

ge KONJAK - som produktet

hedder - og det er jo uden tvivl

en ekstra motivationsfaktor,

når man ved, at produktet også

virker i praksis” - udtaler Lars

Pedersen.

Betryggende

“For forbrugerne må det være

betryggende at vide, at EUs ek-

sperter kritisk har gennemgået

al forskning forud for godken-

delsen af virkningen. Pillerne

skal anvendes i kombination

med en diæt, og personligt vil

jeg ikke et øjeblik tøve med at

anbefale produktet til alle over-

vægtige voksne, der har brug

for hjælp til at smide de over-

flødige kilo. Endnu en fordel

ved KONJAK er, at der er tilsat

chrom - der har den egenskab,

at det bidrager til at vedlige-

holde et normalt blodsukker-

niveau” fastslår Lars Pedersen.

Man skal, ifølge EU-god-

kendelsen, have tre gram fi-

bre daglig. 30 min. før hvert

hovedmåltid tages to piller

sammen med 1-2 glas vand.

Vigtigt med mange fibre

Det er for længst bevist, at en

kostmedmange fibre er vigtigt,

hvis man vil holde vægten

nede. Fibrene stimulerer også

maven, så der ikke så let opstår

træg mave.

Hvor kan pillerne købes?

De nye fiber-slankepiller sælges

på det danske marked under

navnet KONJAK. Produktet

kan købes i alle Matas og helse-

kostforretninger og på udvalgte

apoteker. For yderligere infor-

mation om KONJAK kan du

læsemere på www.mezina.dk

Tab i vægt med

naturligt slankefiber

EU har netop godkendt effekten af et plantefiber, som i veldo-

kumenterede forsøg har vist sig at kunne sætte ekstra turbo på

en almindelig slankekur.
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GRATIS! RING EN TÆPPEBUS!

TÆPPE-
MANDEN

FRA FABRIK - KUN KONTANT - DERFOR SÅ BILLIGT

Se tæpperne hjemme - Kæmpeudvalg i bussen...

☎ 23 32 92 01
GRATIS måltagning - GRATIS montering min. 20 kvm.

BOUCLÉ
Pæn og velegnet
til alle rum. 
Fås i flere farver.
Pr. kvm. NU
PÅLAGT

60.-

BERBER
Grovvævet syntet
der passer over-
alt. I flere dess.
Pr. kvm. NU
PÅLAGT

70.-

KVALITET
Robust kvalitet
der tåler det
utrolige.
Pr. kvm. NU
PÅLAGT

80.-

LÆKKER
Flot og lækker
kvalitet med
kraftig skumbag-
side. Pr. kvm. NU
PÅLAGT

90.-

LUXUS
Flere flotte far-
ver. Extra tæt
vævet superkva-
litet. Pr. kvm. NU
PÅLAGT

100.-

TA’ MED TIL ØKODAG
De økologiske køer byder op til dans præcis kl. 12.00, hvor de 
slippes på græs for første gang efter en lang vinter i stalden. 

Kom i god tid og gå på opdagelse på en økologisk gård. 
Læs mere på www.økodag.dk

EN GÅRD NÆR DIG:
Rydskovgaard

Viuf Skovvej 86, 6052 Viuf
Kl. 10 - 14

Projektet er støttet af EU og Fødevareministeriet. 

DEN
SØNDAG

21. APRIL

Reparation af alle mærker inden for
LANDBRUGSMASKINER

TRAKTORER/MEJETÆRSKERE
Rep./service på aircondition

KOLDING / GRAVENS MASKINFORRETNING A/S

www.koldingmaskinforretning.dk

Ambolten 35, 6000 Kolding, tlf. 75 52 04 66
Gravens, Bramdrupvej 33, 6040 Egtved, tlf. 75 55 42 66

Glarmester Kurt Stadager

Tlf. 75 55 53 33
Tlf. 75 88 33 44

www.ksglas.dk

VI UDFØRER:

DØGN-
VAGT

ved
glas-
skade

AKUPUNKTØR
ZONETERAPEUT

EGTVED HOLT 25 · 6040 EGTVED · TLF. 60 92 72 22

www.dianauth.dk

Diana Uth

RAB 
zoneterapeut/

akupunktør

Medlem af 
FDZ og PA

HAR DU SMERTER?
PRØV AKUPUNKTUR
I STEDET FOR PILLER!

· AUT. KLOAKMES

· ENTREPRENØR

· VIKARSERVICE

 ENTREPRENØR

 ALT KLOAKARBEJDE

 PILERENS

 MINIRENS

 BEPLANTET FILTERANLÆG

 VIKARSERVICE

V/ DENNIS LAUTH HANSEN

OUSTRUPVEJ 8
6040 EGTVED

TLF. 20 93 33 62
MAIL: LHO@HANSEN.MAIL.DK

WWW.DIN-SPILDEVANDSLOSNING.DK

AUT. KLOAKMESTER

Højen
Maskinstation A/S
Tlf. 75 86 30 66 · www.hojen-maskinstation.dk

MINIRENSEANLÆG
Etablering af MINIRENSEANLÆG

eller NEDSIVNINGSANLÆG udføres!
SPAR PENGE OG SKÅN MILJØET

- indhent uforpligtende tilbud 
tilpasset den enkelte husstandsbehov..!

Bestem selv hvornår
- inden kommunen gør det for dig!

SE HER!
Levering af sand og grus.

Reparation af privatvej med stenudlægger.

Flytning af maskiner på 23 tons blokvogn.

Kørsel med 20 ton/m kran, trægrab og jordskovl.

Tilbud gives, rabat ved større leverancer.

JENS H. PEDERSEN & SØN
Vognmandsforretning ApS

Baskærvej 31 · 6040 Egtved · Tlf. 75 55 19 44
Biltlf. 20 68 19 44

Tirsdag den 16. april 201322

Velbesøgt indviel-
se af nyt naturcen-
ter på den jyske he-
de

Tekst og foto: N. M. Schaiffel-
Nielsen
redaktionen@egtved-posten.dk

RANDBØL - Folk strømme-
de til fra fjern og nær i lør-
dags, og et forsigtigt gæt 
lyder på, at der vel var et 
par hundreder besøgende 
på Randbøl Hede. 

Anledningen var indviel-
sen af Naturrum Kirstine-
lyst. 

Et imponerende hus, der 
indeholder en skat af op-
lysninger omkring Randbøl 
Hede. Gert Hougaard Ras-
mussen, biolog og ansat 
ved Naturstyrelsen i Rand-
bøl, det var det der engang 
hed Randbøl Skovdistrikt, 
har lagt fire og et halvt års 
slid, kreativitet og hjerte-
bold i det der også kaldes 
”Porten til Randbøl Hede”. 
Løseligt har kommuner og 
fonde støttet projektet med 
godt 10 mio. kroner. 

En stolt vicedirektør
Vicedirektør i Naturstyrel-
sen Peter Ilsø, havde fået 
æren af at holde indvielses-
talen. Han udtrykte sin 
glæde og stolthed over, at 
det var lykkedes Natursty-
relsen, trods økonomisk 
tange tider at have fået et af 
Danmarks første Naturrum 
klar til indvielse. 

Han glædede sig over at 
fonde, private Foreninger 
og ikke mindst de ansatte 
ved distriktet i Randbøl 
havde fået gennemført pro-
jektet. Ilsø skulle herefter 
hugge en snor over som 
ville få klædet, der dække-
de indgangen til Natur-
rum’ets lokaler til at falde.

Rikke Dam fra Friluftsrå-
det glædede sig over, at de 
penge, man havde bevilget, 
og som kom fra Tips- og 
Lottomidlerne, havde fun-
det så flot en anvendelse. 

Per Schulze fra Lokale- 
og Anlægsfonden under-
stregede, at Naturrum Kir-
stinelyst, var det største 
projekt man hidtil havde 
involveret sig i. Huset viser 
respekt for omgivelserne. 

Kunne ikke se centret
- Da vi ankom, kunne vi ik-
ke får øje på huset. Vi fik 
den tanke, om de var løbet 
med alle pengene, men vi 
kunne blot konstatere, at 
huset er passet smukt ind i 
landskabet, fortalte Per 
Schulze.

Viceborgmester i Billund 
Kommune, Preben Jensen, 
glædede sig over at Billund 
Kommune havde været 
med til at betale, for, at 

borgerne i Billund nu hav-
de muligheden for at be-
nyttet sig af Naturrum Kir-
stinelyst. 

Vejles borgmester, Arne 
Sigtenbjerggaard (V), øn-
skede Naturstyrelsen Tre-
kanstområdet, et stort til 
lykke med det flotte resul-
tat, og glædede sig over at 
naturskolesamarbejdet 
mellem Billund, Vejle og 
Hedensted Kommuner nu 
havde et sted, hvor kend-
skabet til hende kunne ud-
bygges.

Mange aktiviteter
Da talerne var slut, og 

Gert Hougaard Rasmussen 
var blevet hyldet af skovri-
der Henrik Vinter, hvilket 
udløste en langvarig klap-
salve, var det tid for de 
mange gæster at se på, 
spejderne fra Vorbasse og 
Jelling, der gav mulighed 
for at kunne bage brød og 
lave pandekagerover bål. 

En stor fornøjelse
Man kunne se på islandske 
heste og hedebondens 
håndværk, det var jydepot-
ter, spinding af uld og der 
blev snittet hyldefløjter. 
Ved et bod sad naturtegne-
ren Ole Runge og var i gang 
med at male en akvarel af 
den hede der bredte sig ud 
foran ham. I den anden 
ende var der gang i at klip-
pe får, mange havde ondt 
af de får der mistede pel-
sen, men blev beroliget 
med, at de kom i stald for 
natten.

Det er en fornøjelse at gå 
gennem informationscen-
tret. 

Gert Hougaard Rasmus-
sen og naturvejleder Peer 
Høgsberg fortæller i korte 
informative videoklip om 
mulighederne og historien 
bag Randbøl Hede. Man 
kan selv vælge hvad man 
vil høre om. Søjler rundt 
om i lokalet fortæller mere 
om hedens historie.

Det eneste der er tilbage 
af Kirstinelyst, bygget 1935, 
er gavlen til laden. Ved 
denne havde de tyske be-
sættelsestropper i 1944 
indrettet er køkken med to 
skorstene. Gavlen fik lov at 
blive stående som et minde 
om besættelsestiden.

Et brag af en indvielse

Vejle borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, havde et stort og lyttende publikum den lørdag 
eftermiddag på Randbøl Hede.

www.egtved-posten.dk

14



10 Tirsdag den 16. april 2013

TEMA Skov og natur

Ukrudtssprøjter til juletræskulturer, 
gårdspladser, gangstier m.m.

Se andre redskaber og maskiner på vores hjemmeside

TR-Maskiner ApS
Bøjdenvejen 52 . Krarup . 5750 Ringe

Tlf. +45 40 17 41 95 . www.tr-maskiner.dk

Salg og opsætning af skovhegn
samt andre hegnsopgaver

 Maskinplantning i nedknuste juletræskulturer
Bundklipning af juletræer med maskine

Steffen Lund, Gørding, Tlf. 40 16 85 72

Ring 6176 1335 - 7484 2565 - Claus Holm

SKOV:
• Flishugning med TP400,
 op til 40 cm stammer

• Køb af træ på rod
• Fældning 
 af vanskelige træer
• Stubfræsning
• Salg af flis 
 samt stokeranlæg

HAVE:
• Græssåning
• Stennedlægningsfræser
• Rotorsåsæt

Skovmek ApS

Skovmek ApS . www.skovmek.dk . Tlf. 22 31 57 69

Mecanil 
fældetang 

Lasco 
keglekløver

Naturrum Kirstinelyst er 
navnet på et nyt center, der 
skal vise, hvordan hederne er 
opstået – og hvordan meka-
nismerne i den helt specielle 
natur fungerer. 

Det er Naturstyrelsen, som 
– i samarbejde med en række 
fonde – har åbnet det nye 
oplevelsescenter på Rand-
bøl Hede mellem Billund og 
Vejle. 

Den tidligere hedeejendom 
Kirstinelyst er bygget om, så 
den både fungerer som shel-
ter, grillsted og udstillingsbyg-
ning. 

Ifølge Naturstyrelsen er he-
derne ikke blot et stykke kul-
turhistorie, som har leveret 
energi og fødevarer til dan-
skerne gennem århundreder. 
De rummer også interessant 
naturvidenskab og naturople-
velser for hele familien. 

Ud over bygningerne er der 
forskellige poster ude på he-
den, der informerer om ste-
derne og naturen. 

- Med Naturrum Kirstine-
lyst får vi et helt nyt værktøj 
til at formidle hedens natur. 

- En »win-win-situation«.
Sådan beskriver projek-

trådgiver Solveig Kappel i 
Sønderjysk Landboforening 
de muligheder, der er for at 
skaffe midler til indhegning af 
særlige Natur 2000-områder, 
hvor støtteordningen er 100 
procent, og glæder sig:

- Vi har netop fået bevilget 
næsten 200.000 kroner til 
en sønderjysk landmand til 
indhegning af et område ved 
dansk-tyske grænse, fortæller 
rådgiveren.

For landmændene er det 
på ingen måde rentabelt at 
bruge så mange penge på at 
indhegne et område, men for 
at bevare den danske natur er 
det vigtigt. Bliver det ikke af-
græsset, vil det gro til, og det 
ønsker hverken landmænd el-
ler naturelskere.

Muligheden for tilskud kan 
hjælpe alle parter, og Solveig 
Kappel opfordrer til, at der sø-
ges, og næste frist er 1. maj, 
så det haster:

- Reglerne er komplicerede, 
og som altid er bureaukrati, 
formelle regler og kontrol en 
følgesvend ved offentlige støt-
tekroner, så de fl este vælger at 
hente professionel rådgivning, 
inden den søges, noterer Sol-
veig Kappel.

7,5 km hegn
Landmand Jørgen C. Jørgen-
sen fi k hjælp til at udfærdige 
ansøgningen, og meldingen er 
klar:

En win-win situation
Landmand ved den dansk-tyske grænse er bevilget penge til indhegning af et næsten 50 hektar 
stort areal, så kreaturer kan sikre, at området ikke gror til – til glæde for både landmand og natur

En sønderjysk landmand har fået bevilget næsten 200.000 kro-
ner til indhegning af et 50 hektar stort areal ved den dansk-
tyske grænse.

med tilhørende åbninger, mu-
lepumper, strømforsyning og 
fangefold op.

Området ligger i Frøslev 
Mose langs den dansk-tyske 
grænse og er udpeget som et 
særligt Natura 2000 område – 
habitatområde - og er tillige 
omfattet af en landskabsfred-
ning fra 1985. Fredningen har 
til hovedformål at genskabe 
og bevare områdets karakter 
af højmose med omkringlig-
gende åbne arealer og ege-
krat.

Grænseproblemer
Arealet ejes af Naturstyrelsen 
og er forpagtet ud til Jørgen C. 
Jørgensen, der er selvstændig 
landmand. Afgræsningen va-
retages af ca. 75 ammekøer, 
kvier og kalve – simmentaler/
charolais.

Beliggende ved den dansk-
tyske grænse betyder i øvrigt, 
at hvis kreaturerne bryder ud 
og løber »til Tyskland« kan 
det give betydelige proble-
mer/bøvl, da Danmark har en 
højere sundhedsstatus end i 
Tyskland.

Det kan betyde, at der ved 
indfangning stilles krav om 
karantæne og blodprøvning, 
før kreaturerne igen kan kom-
me til Danmark.

Derfor skal indhegningen 
være i orden.

Vandpumpen er drevet af solenergi.

- Det er en fornøjelse at se de 
nyhegnede arealer, og jeg glæ-
der sig til, at der kommer vækst 
i græsset, så dyrene kan pleje 
arealerne gennem afgræsning.

Han har fået penge til heg-
ning af et næsten 50 hektar 
stort område, som deles i tre 
fenner. Der er sat omkring 
syv en halv kilometer hegn 

AF LEIF CHRISTENSEN

Nyt center skal give oplevelser på heden
Naturstyrelsen har sammen med en række fonde åbnet oplevelsescentret Naturrum Kirstinelyst på 
Randbøl Hede mellem Billund og Vejle. 

Hos Naturstyrelsen peger man på, at heden har leveret energi og fødevarer til danskerne 
gennem århundreder. (Arkivfoto)

Det forener friluftsliv, naturo-
plevelser og muligheden for 
at lære om naturen, og det 
håber jeg, at rigtig mange vil 

få en masse ud af, siger skov-
rider i Naturstyrelsen Henrik 
J. Vinther på styrelsens hjem-
meside. 

Naturrum Kirstinelyst åb-
nede den 12. april. 

alm
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LÆS MERE TORSDAG

Forført af forårskoncert
Den pensionerede sognepræst - med meget mere -  
Arne Ørtved var en veloplagt, vidende og vittig 
konferencier ved Forårskoncerten i RemisenBrande i aftes. 
På et tidspunkt satte Arne Ørtved sig på en stol foran 
scenen og lod sig forføre af solisten Maria Hvass Davidsen, 
der sang Viljasangen fra operetten Den Glade Enke.  
Et par overraskelser undervejs var med til at gøre 
koncerten til en stor oplevelse for de cirka 200 fremmødte.

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE - Det nye na-
turcenter har det hele. Nu håber 
jeg bare, at det vil blive rigtig 
flittigt brugt.
Ordene kommer fra formanden 
for Kultur- og Fritidsudvalget 
i Ikast-Brande Kommune, Kir-
sten Mørup (FL).
Hun og resten af  udvalget har 
været med lige fra den idéen til 
et naturcenter på Harrild Hede 
blev født til i dag, hvor det står 
færdigt.
- Det har været en rigtig god 
proces, og ikke mindst samar-
bejdet med naturstyrelsen om-
kring projektet har været for-
billedligt, siger Kirsten Mørup.
Hun tilføjer samtidig håbet 
om, at både skolerne og for-
eningslivet vil gøre brug af  
naturcentret, der efter hendes 

mening har lidt af  det hele.
- Umiddelbart kunne man sy-
nes, at det var lidt synd at rive 
de gamle stråtækte længer ned, 
men det har vist sig at være den 
helt rigtige beslutning, så man 
i dag har nogle lokaler her, 
der både kan bruges af  større 
grupper, men også af  familier 
og enkeltpersoner, der blot øn-
sker at komme ud og nyde na-
turen, siger udvalgsformanden.
Hvad angår det sidste, så er der 
i en længe indrettet et lokale, 
der altid står åbent. 
Her er borde og bænke, lige-
som der er grill og vand. Hertil 
kommer oplysende plancher 
om Harrild Hede og den omlig-
gende natur.

Afprøvet af sønnen
I tilknytning til naturcentret 
er der også naturlegeplads, 
motionsspor, hundeskov 

og shelters med bålsted.
- Jeg har selv besøgt legeplad-
sen med min søn Frederik. Det 
er bare alletiders, forsikrer Kir-
sten Mørup.
Hun har sammen med resten 
af  byrådet stemt for en trans-
portordning, så elever fra kom-
munens skoler kan fragtes ud 
til naturcentret ganske omkost-
ningsfrit.
- Det er en god og rigtig beslut-
ning, som jeg tror vil være med 
til at sætte skub i aktiviteterne 
fra start. Desuden har vi også 
i forbindelse med byggeriet 
fra starten tænkt, at det skulle 
være handicap-venligt. Det er 
tænkt ind i projektet, at mindre 
mobile også skulle få glæde af  
stedet. Så naturcentret er for 
alle, påpeger Kirsten Mørup.

Velfungerende råd
Hun udtrykker samtidig glæde 
over, at der er nedsat et velfun-
gerende brugerråd, der er med 
til at fodre bestyrelsen med 
gode idéer.
Bestyrelsen for Naturcenter 
Harrild Hede tæller ud over 
Kirsten Mørup selv også Evald 
Asp (S), direktør for teknisk 

område Hans Jørgen Laursen, 
økonomidirektør Flemming 
Storgaard samt skovrider Poul 
Ravnsbæk. 
Desuden er naturvejleder og 
centerleder Torben Bøgeskov 
tilknyttet som sekretær.

Læs meget mere om det 
nye naturcenter i »Mere 
Onsdag« - avisens 2. sek-
tion i dag samt de kom-
mende dage

Forbilledligt samarbejde
Ikast-Brande Kommune og 
Naturstyrelsen Midtjylland har 
sammen løftet opgaven uden 
gnidninger, siger udvalgsformand

 Formanden 
for Kultur- og 
Fritidsudvalget i Ikast-
Brande Kommune 
Kirsten Mørup (FL) 
er mere end tilfreds 
med det resultat, 
der er kommer ud 
af et godt parløb 
med Naturstyrelsen 
Midtjylland.       

FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 Sådan ser det alternative nyhedssite ud. 

Nyt og til dels satirisk nyhedssite  
med rygtebørs har set dagens lys

AF KIM KRISTENSEN
kik@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE »Nyheden« om, at ukendte mænd med mo-
torsave har forbrudt sig på borgmester Carsten Kissmeyers 
private have, er breaking news på et nyt og til dels satirisk 
nyhedssite, der har set dagens lys. 
Navnet er roib.dk, som står for »resten om Ikast-Brande« - i 
modsætning til aoib.dk - »alt om Ikast-Brande«. 
Nyhedssitet leder tankerne hen på RokokoPosten, der er en 
side med fiktive nyheder i Morgenavisen Jyllands-Posten.
Det nye medie i kommunen skriver ikke meget om sig selv, 
men dog, at det er etableret af  en gruppe mænd. Og det er 
ikke, fordi kvinder ikke er velkomne.
- Det er faktisk helt afgørende for mange ting - og på roib.
dk ser vi meget gerne mange kvinder i redaktionen og som 
skribenter, hedder det på hjemmesiden, hvor man også kan 
læse, at stifternes politiske grundopfattelse er meget bred.
- Det store samlingspunkt er interessen for det samfund, vi 
har, og som vi lokalt er en del af, som det hedder.

Ligegyldige ting
Det kommende kommunalvalg kommer givetvis til at fylde 
en del på roib.dk.
Redaktionen svarer selv på, hvorfor verden har brug for 
endnu et medie til at dække den virkelighed, vi lever i.
- Vores opfattelse på roib er, at der er mange ligegyldige ting, 
som ikke bliver fortalt. Ting, som i sidste ende er med til 
at skabe forudsætningerne for det kryds, vi skal sætte til 
november.
Roib. dk vil åbne mulighed for, at både borgere og politikere 
kan skrive de historier, som kan være med til at gøre valget 
mere nærværende end det er tilfældet for de fleste.
Redaktionen forsikrer, at indlæggene til roib ikke vil blive 
censurerede, blot de overholder dansk lovgivning.
- Men man må gerne fortælle den gode historie og lægge 50 
procents humor ovenpå, som det hedder.
I samme moment advares den stort set sagesløse kommune 
om, at roib’s redaktion også vil være opsøgende i arbejdet 
op til valget.
Roib har i øvrigt en afdeling med rygter. Her er der dog endnu 
ikke kommet noget nyt frem.
Med hensyn til den ulovlige fældning af  borgmesterens træer, 
er der endnu ingen anholdelser. Men politiet oplyser til ny-
hedssitet, at politiet forventer, at de ansvarlige for forbrydel-
sen snarest bliver pågrebet.

 

Resten om 
Ikast-Brande

HESTLUND Pigerne er hurtigere til at melde 
sig til et efterskole-ophold end drengene. 
Det er også tilfældet på Hestlund Efterskole, 
hvor der kun er en pige-plads tilbage, mens 
der stadig er otte drenge-pladser til det kom-
mende skoleår. Skolen vil derfor appellere til 
drengene.
Tendensen er den samme næsten hvert år. 
Pigerne er hurtigere på aftrækkeren med at 
få sig bestemt i forhold til at forlade mor og 
far og tage på efterskole.
- Vi har næsten altid lidt flere piger end 
drenge, og det tror jeg er et generelt billede 
på rigtig mange efterskoler. Men en ligelig 
fordeling mellem drenge og piger er bedst for 
det sociale fællesskab og klimaet på skolen, 
siger Johannes Fomsgaard Pedersen, der 
er forstander på Hestlund Efterskole ved 
Bording.
Forstanderen mener, at gevinsten for drenge, 
som vælger et efterskoleophold, er stor, fordi 
de får stor modenhed.
- Vi oplever, at mange drenge gennem et 

efterskoleophold bliver gladere for at gå i 
skole, og får større lyst til at gå videre på 
en ungdomsuddannelse. De får klart noget 
andet med i bagagen end pigerne gør, lyder 
det fra forstanderen.
Hestlund Efterskole vil derfor gøre en ind-
sats for at få drengene i tale, så de inviteres 
til åbent hus tirsdag aften 23. april.  
I invitationen hedder det blandt andet: 
»oplev duften af  drengehørm«, og det vil 
der være masser af  den aften, hvor specielt 
skolens idræts- og adventure linje, brugen 
af  Lego-robotter i undervisningen, skolens 
bands og mange fritidsaktiviteter bliver vist 
frem.

Jagten på drenge er gået ind

 Hestlund Efterskole gør nu en aktiv indsats for at appellere til 
drengene om at komme på efterskole. Den 23. april holder skolen 
drenge-åbent hus om aftenen.  PR-FOTO

IKAST-BRANDE Udkantsdanmark og 
kunsten kommer under lup, når bil-
ledkunstner Thomas Wolsing, der 
er kunstnerisk leder af  Vestjyllands 
Kunstpavillon i Videbæk, holder foredrag 
i Kunstpakhuset i aften. Det er Kunstpak-
huset og Folkeuniversitet i Brande, der 
inviterer. 
Thomas Wolsing tager i sit foredrag 
»Udkantsdanmark og kunsten« udgangs-
punkt i sine seneste kunstneriske projek-
ter, blandt andet udstillingen »Marginale 
Monumenter« på Skive Kunstmuseum og 
»Local Heroes« i Vestjyllands Kunstpavil-
lon. Projekterne har motivisk udgangs-
punkt i en fotografisk registrering af  
forfaldne huse og lokaliteter i Nordvest-
jylland.
I foredraget kommer Thomas Wolsing 
ind på, hvordan han anvender det lidt 
usædvanlige og kitschede medium med 
trøstesløse forfaldsmotiver syet i glade 
farver.

Foredrag om udkants-kunsten

IKAST Er man til flotte opvisninger, spring, mu-
sik og i det hele taget tilhænger af  gymnastik 
på højeste plan, så er der i den kommende week-
end mulighed for at opleve nogle af  landets 
bedste gymnaster vise deres kunnen.
Ikast-Brande Arena lægger gulv til, og det er 
DGI Midtjylland, der arrangerer aspirantstæv-
net. De mange gymnaster er i aldersgruppen 
17 - 30 år. De er fordelt på 18 hold.
Stævneleder Henrik Møller er meget tilfreds 
med antallet af  udøvere.
- Det er rigtig flot, at så mange har valgt at 
deltage i vores aspirantstævne. Så vi glæder os 
meget til at give både udøverne og tilskuerne 
en fantastisk oplevelse, siger han.
Aspirantholdene er for de gymnaster, der vil 
lidt mere med deres idræt. Udøverne kommer 
fra forskellige lokalhold, og på aspirantholdene 
kan de få flere udfordringer end på de lokale hold.

Stævneudvalget består af  syv personer, der alle 
har en fortid som enten deltagere eller instruk-
tører på et aspiranthold.
- Vi har tilsammen 60 års erfaring med det her. 
Og vi glæder os utroligt meget til at følge den 
energi og det sus, som et aspirantstævne byder 
på. Vi håber blot, at vi kan være med til at 
bidrage til en ekstraordinær oplevelse, siger 
Henrik Møller.
Ud over de syv personer i stævneudvalget, er 
der hele 80 frivillige, der i løbet af  weekenden 
skal sørge for, at alt forløber som planlagt.
Er man interesseret i at opleve toppen af  gym-
nastik-poppen i weekenden, er der opvisninger 
fredag aften og fra lørdag formiddag.

Aspiranter i hopla
 Ikast-Brande Arena læ¦gger gulv til stævnet.  FOTO: KURT JOHANSEN

Toppen af gymnastik-poppen slår sig løs i Ikast 

 Et karakteristisk forfaldsmotiv af 
Thomas Wolsing, der blandt andet arbejder 
med stramajbroderier i sine skildringer af 
udkantsdanmark (udsnit).  

BRANDE Hvis man vil, hvor-
dan en politihund effektivt 
stopper en forbryder, så er 
det lørdag formiddag klokken 
09.00, det foregår.
Her holder Brande Politihun-
deforening konkurrence med 
udgangspunkt fra klubhuset 
på Jyllandsvej 31 i Brande.

Herefter ledes hundeførene og 
hundene ud på opgaver i og 
omrkring Brande, og der er 
naturligvis tale om en øvelse, 
så der bruges ikke ægte forbry-
dere som »lokkemad«.
Der konkurreres i to klasser. 
»Vinderklassen« huser siom 
navnet antyder de bedste.

Her trænes til det kommende 
DM, som foregår i Herning til 
sommer.
Den næstbedste række hedder 
»Kriminalklassen«, og her er 
der skarp konkurrence om at 
rykke op i Vinderklassen.
Alle er velkomne til at komme 
forbi og kigge. 

Se politihunde i aktion

BRANDE Klokken 4.10 i går var der indbrud i et værksted 
på Nørregårdsvej i Brande. Der blev stjålet en Husqvarna 
plænetraktor, et Migatronic svejseanlæg og et værktøjssæt.

Stak af med plænetraktor

GLUDSTED I nat har der været indbrud i en landejendom på 
Store Nørrelundsvej ved Gludsted. Tyven kom et ved at åbne 
et vindue med et koben. Der blev stjålet 13 stole, en computer, 
smykker og kontanter.

Stole-glad tyv i Gludsted
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Det var fra starten 
tanken, at natur-
centret skulle være 
et storstilet projekt 
i samarbejde med 
Herning Kommune

 
 
 
 
 
 
 

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

HISTORIEN Forud for kommunalre-
formen og den senere sammenlæg-
ning af  kommunerne Ikast, Brande og 
Nørre Snede var der forslag fremme 
om at døbe den ny kommune Harrild 
Kommune.
Forslaget var faktisk aldeles glim-
rende, idet Harrild Hede nemlig er 
placeret lige midt i kommunen, men 
som bekendt fandt man på det lidt 
mindre opfindsomme Ikast-Brande 
Kommune.
Det ændrer dog ikke ved, at netop Har-
rild Hede kan gå hen og blive et grønt 
samlingspunkt for hele kommunen på 
grund af  det flotte naturcenter, der 
står lige foran den officielle indvielse. 
Det sker på lørdag.

Eldorado for friluftsfolk
Hvis man skruer tiden godt fem år til-
bage, var der kræfter, der arbejdede 
for at skabe et stort sammenhængende 
natur-projekt med et naturcenter. Ar-
bejdstitlen var Søby-Harrild, og der 
var tale om et tværkommunalt pro-
jekt mellem Herning og Ikast-Brande 
kommuner, der sammen med det da-
værende Skov- og Naturstyrelsen pus-
lede om at skabe en lille nationalpark 
i hjertet af  det midtjyske.
Man var faktisk ret langt fremme med 
de store planer, der omfattede etable-
ring af  et naturcenter samt et fremstød 

for energi over en bred front med Søby 
Brunkulslejer, Siemens Windpower, 
Brande Elværk og Herningværket 
som frontfigurer. Desuden skulle om-
rådet være et sandt eldorado for fri-
luftsfolket med et væld af  aktiviteter 
i naturen.

Projektet smuldrede
Fra politisk side blev der klappet i 
hænderne, men det store forgyldte 
projekt smuldrede lige så stille hen 

og blev til ingenting. Drømmen om 
et naturcenter med Harrild Hede som 
omdrejningspunkt var dog ikke helt 
begravet, og i slutningen af  2010 
indledte Ikast-Brande et samarbejde 
med Naturstyrelsen Midtjylland med 
henblik på at finde en placering for et 
naturcenter i kommunen.
I november 2011 blev det formelt be-
sluttet, at Naturcenter Harrild Hede 
skulle blive til virkelighed, og der var 
grøn begejstring i byrådet.

- Vi får vores egen dyrehave, men den 
vil blive tre gange større end Dyreha-
ven ved København. Der er et kolossalt 
potentiale for alle til at opleve et kæm-
pe areal med uforstyrret landskab, lød 
den dengang fra borgmester Carsten 
Kissmeyer (V).
På samme møde blev det i øvrigt 
besluttet, at der skulle sættes penge 
af, så skoleelever fra hele kommunen 
kunne blive transporteret til naturcen-
tret uden omkostninger for skolerne.

Fra parløb til single-projekt

 Der var en overgang planer 
om, at Harrild Vandmølle 
skulle danne rammen om 
en lille nationalpark, men 
projektet Søby-Harrild blev 
aldrig til noget.   

FOTO: FLEMMING HANSEN

Indvielse med et væld 
af aktiviteter

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

MOTION Indvielsen af  Naturcenter 
Harrild Hede vil ske i fuld fart.
Således er der ud over de officielle ta-
ler og almindelig hygge lagt op til en 
særdeles aktiv åbning.

Der bydes på Harrild Hede Løbet, der 
er en halvmaraton på 21,1 kilometer 
i det udfordrende terræn på Harrild 
Hede og i Nørlund Plantage.
For de lidt mindre ambitiøse løbere er 
der distancer på henholdsvis 5 og 10 
kilometer.
Hertil kommer så geocaching, orien-
teringsløb samt en guidet vandretur 
i det naturskønne område.
Man kan tilmelde sig Harrild Hede 
Løbet ved at gå ind på løbets offi-
cielle hjemmeside www.hedeloebet.

ikast-brande.dk og tilmelde sig. Der-
ved sikrer man sig samtidig, at ens 
præstation bliver tidstaget. Man kan 
også blot møde op på dagen og del-
tage, men så må man selv sørge for 
det med tidtagningen.

I samarbejde med foreninger
Selve åbningen af  naturcentret finder 
sted klokken 10, mens løbene og ori-
enteringsløbet skydes i gang klokken 
11.30. 
Løbene afvikles i samarbejde med 

lokale løbe- og motionsforeninger. 
Ønsker man et mere adstadigt kig på 
Naturcentret og især omgivelserne, så 
står ansatte fra Naturstyrelsen Midt-
jylland for en guidet vandretur rundt 
i området. 
Denne tur begynder klokken 11 og vil 
strække sig over omkring halvanden 
time. 
Her vil deltagerne undervejs høre den 
spændende historie om naturens og 
kulturens udvikling på heden, og hvad 
planerne er for fremtiden. Turen run-

des af  med en portion varm suppe.
Som afrunding på indvielsen er der 
arrangeret natgeocaching, hvor man 
med en gps i hånden skal på skattejagt 
efter udlagte poster i området. Denne 
aktivitet starter begynder klokken 
20.45. 
Der vil dog forinden være mulighed 
for at lære lidt om disciplinen fra kyn-
dige geocachere, der vil lære fra sig 
ved et arrangement klokken 14.00

Halvmaraton på heden ved indvielse
TURBOSTART
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En længe er åben for 
naturfolket døgnet 
rundt

 
 
 
 
 
 

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

MULIGHEDER Med Naturcenter Har-
rild Hede har Ikast-Brande fået et na-
turligt samlingspunkt.
Centret er i realiteten borgernes eget og 
i stort omfang ganske gratis.
Det er naturligvis håbet, at kommunens 
skoler og børneinstitutioner vil gøre 
brug af  centrets mange muligheder, 
og fra skolernes side gøre aktivt brug 
af  det i forbindelse med den praktiske 
undervisning.
Naturcenter Harrild Hede vil dog også  
være tilgængelig for alle grene af  kom-
munens rige foreningsliv, og der er al-
lerede mange, der har benyttet sig af  
muligheden.
Det vil være helt naturligt for især for-
eninger med tilknytning til det grønne 
at gøre brug af  centret, men alle andre 
er også mere end velkomne. Der vil 
være mulighed for at holde sine møder 
midt i det naturskønne område samt 
benytte sig af  stuehuset med køkken-
faciliteter. Ønsker man et lidt udbygget 
arrangement, vil der tillige være mulig-
hed for at aftale guidede vandre- eller 
køreture i området.
Hvis det skulle knibe lidt med mobili-
teten, står Hugormen klar til at blive 

spændt efter en traktor eller andet 
køretøj, der så kan føre deltagerne ud 
på heden eller en tur gennem Nørlund 
Plantage.
Men der vil også være noget for de 
familier, der bare ønsker at tage på en 
udflugt i naturen.

Tilbered maden på stedet
En af  længerne ved centret vil altid 
være åben. Her står blandt andet en 

grill klar, så man kan tilberede de læk-
kerier, man enten har med hjemmefra 
eller eventuelt finder undervejs - eksem-
pelvis svampe.
Foreningerne, skolerne, og institutio-
nen med adresse i Ikast-Brande Kom-
mune kan booke stedet, og det er som 
udgangspunkt ganske gratis, ligesom 
byrådet tidligere har besluttet at be-
tale transporten for skolerne til og fra 
naturcentret, når det ellers atter bliver 

normale tilstande på skoleområdet. 
Efter aftale kan man også arrangere 
en guidet rundtur i de naturskønne 
omgivelser, som Naturcenter Harrild 
Hede er plantet midt i.
Blandt de forventede flittige brugere af  
naturcentret vil også være kommunens 
sundhedsstab og arbejdsmarkedsafde-
ling til kurser for blandt andre kronisk 
syge og langtidsledige. 
Foreninger og skoleklasser fra andre 

kommuner er i realiteten også velkom-
ne, hvis ellers der er plads, men her 
bliver der tale om en brugerbetaling, 
så udgifterne for kommunen og Natur-
styrelsen bliver dækket ind.
I nærheden af  selve naturcentret er 
der indrettet shelters med bålsted, men 
også her skal der bookes plads, så man 
undgår, at eksempelvis en spejdertur 
med planlagt overnatning ikke bliver 
spoleret af, at stedet allerede er besat.

Et sted - der aldrig er lukket

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

Naturcenter Harrild Hede rummer 
en stribe af  tilbud, der vil fore-
komme som rene lækkerier for folk, 
der er motionister og så alle os, der 
bare går og drømmer om at komme 
i bedre motion.
Der er noget for alle.
Lige fra naturlegepladsen til moti-
onsbanen, der ligger på den anden 
side af  Holtum Å.
Her finder man også hundeskoven, 
hvor de firbenede rigtigt kan boltre 
sig.

Beregn dit eget kondital
Desuden er der lavet et såkaldt 
sundhedsspor på 1,4 kilometer, 
hvor man kan beregne ens eget 
kondital.
Det eneste man skal have styr på 
er egen alder og vægt. Derpå kan 
man så gennemgå eller -løbe sporet 

og tage tiden. Store opsatte tabeller 
vil så fortælle én, hvor sløjt eller 
opløftende det står til med kondien.
Sundhedssporet kan med held 
frekventeres med jævne mellem-
rum, så man kan konstatere, om 
der er fremgang at spore, eller om 
det går jævnt ned ad bakke med 
konditallet.
I området er der desuden udlagt 
markerede ruter med længdean-
givelser, som man enten kan trave 
eller løbe ad, og i den ene længe af  
naturcentret er der altid åbent for 
besøgende, der her kan læske sig 
med lidt drikkelse, eller man kan 
grille og hygge sig ved de opstillede 
borde samt studere de plancher, der 
er hængt op og som fortæller om 
naturcentret og omgivelserne samt 
om hedepleje-projektet.
Der er også indrettet en plads med 
smelters, men her skal der søges om 
tilladelse, inden man må overnatte.

Palette af tilbud til friluftsfolket

 Der er masser af muligheder for at fodre både krop og sjæl med indtryk ved Naturcenter Harrild Hede. Her er det 
byrådsmedlem Brian Bøge Christensen (V), der prøver kræfter med motionsbanen.  FOTO: FLEMMING HANSEN

Naturcentret byder på et væld af 
muligheder for aktiviteter i det fri

 Denne længe vil altid være åben for forbipasserende, der ønsker lidt 
spiseligt og drikkeligt eller bare vil slappe af.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP
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BRUGERE Ombygningen af  den gam-
le Harrild Vandmølle er forlængst et 
overstået kapitel, og hele herligheden 
står nu bare og venter på at blive 
brugt.
Det er faktisk allerede sket.
Et brugerråd er nedsat og har været i 

sving, og samtidig kan man konstatere 
en pæn søgning til udflugter og møder 
på stedet.
På grund af  lockouten på skoleom-
rådet har det været begrænset med 
skoleklasser på stedet på det seneste, 
men når konflikten er ovre, ventes der 
besøg af  masser af  skoleelever, der 
skifter klasselokalet ud med en gang 
praktisk undervisning i naturen.

Naturcenter Harrild Hede er et sam-
arbejds-projekt mellem Ikast-Brande 
og Naturstyrelsen Midtjylland. Det er 
sidstnævne, der står som ejer af  na-
turcentret, men kommunen har været 
inde over med diverse tilskud til om-
bygningen af  naturcentret samt bevil-
ling til transport, så skoleklasser kan 
blive transporteret ud til naturcentret, 
uden det trækker på økonomien på den 
enkelte skole.
- Vi får løbende flere og flere henven-
delser, og det glædelige er, at henven-
delserne kommer fra hele kommunen, 
siger centerleder Torben Bøgeskov.

Det er ham, der tager imod henvendel-
ser og sørger for alt det praktiske i for-
bindelse med besøg på naturcentret.
- Vi tilpasser vores tilbud alt efter, 
hvem der kommer. Der er jo forskel 
på guidede ture for skoleelever og pen-
sionister, siger centerlederen, der sam-
men med andre naturvejledere står for 
planlægningen af  arrangementer for 
diverse foreninger og skoler.

Møder og overnatning
Der er mulighed for at benytte hoved-
bygningen på centret, hvor man kan 
holde foreningsmøde midt i alt det 

grønne samt få sig en tiltrængt van-
dretur efter alle ordene, eller man kan 
bestille en guidet rundvisning.
Der er tillige mulighed for overnat-
ning, idet førstesalen er indrettet som 
sovesal.
Hertil kommer så, at der er indkøbt 
moutainbikes som klassesæt, så man 
kan komme lidt længere ud i naturen 
på to hjul.
Til de lidt mindre mobile har man 
anskaffet sig »Hugormen«, der kan 
spændes efter en traktor eller andet 
køretøj og føre passagererne ud på 
heden.

Mødested for hele kommunen

 Centerleder Torben 
Bøgeskov lægger meget 
vægt på, at Naturcenter 
Harrild Hede er for hele 
kommunen, og han glæder 
sig over, at der allerede 
er henvendelser fra alle 
hjørner af Ikast-Brande 
Kommune.     

FOTO: TOM LAURSEN

Der er allerede god gang i bookningen  
af Naturcenter Harrild Hede
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 Harrild Hede og Nørlund Plantage byder på et rigt dyre- og planteliv. Senest er ulven kommet 
til. FOTO FRA FOTOFÆLDE

 Det er håbet, at rigtig mange skoler og foreninger vil gøre brug af naturcentret, og der vil blandt 
andet blive tilbudt guidede ture i det naturskønne område. PRIVATFOTO

 Der er også mulighed for at komme rundt på to hjul. Der er således indkøbt klassesæt af 
mountainbikes. FOTO: FLEMMING HANSEN

 Naturcenter Harrild Hede ligger smukt i hjertet af et stort og unikt naturområde.  

FOTO: TOM LAURSEN

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

INDVIELSE Det har taget sin tid, men 
nu sker det.
Naturcenter Harrild Hede står foran 
den officielle indvielse. Det sker lørdag 
20. april.
Baggrunden for den relativt lange 
ventetid skyldes, at man forgæves har 
forsøgt at få miljøminister Ida Auken 
(SF) til at foretage indvielsen, men hun 
har ikke kunnet finde plads i sin kalen-
der til at tage turen til det midtjyske.
Det giver dog ikke anledning til alvor-
lige skår i glæden over et naturcenter, 
der er placeret i hjertet af  Ikast-Brande 
Kommune og rummer alt, hvad et na-
turhjerte kan begære.
Naturcentret ligger midt i 3000 hektar 

afvekslende natur. Ved naturcentrets 
bagdør finder man Holtum Å, der 
snor sig som en blå åre gennem alt 
det grønne.
Blot et stenkast derfra er der bakke-
drag med en storslået udsigt og lige 
ved siden af  et større skovområde i 
form af  Nørlund Plantage.
Og så er der naturligvis selve Harrild 
Hede, der har givet naturcentret sit 
navn.
Her kan man ved selvsyn opleve 
forskellige måder for hedepleje, som 
Naturstyrelsen står for. De forskellige 
metoder prøves af  for at finde frem til 
den bedste og mest hensigtsmæssige 
måde at pleje dette unikke stykke dan-
ske natur og bevare heden.
Harrild Hede er således koblet op på 
et storstilet EU-Life-projekt og har 
fået bevilget 30 millioner kroner til 
formålet.

Varieret dyreliv
Området råder i øvrigt over et særde-
les varieret plante- og dyreliv.

De fleste større danske pattedyr er re-
præsenteret, og der går endda rygter 
om, at ulven også er på plads. Hertil 
kommer adskillige fuglearter, hvoraf  
nogle er temmelig sjældne. Blandt 
disse kan i flæng nævnes isfugl, stor 
tornskade og natravn.
Hvad angår pattedyrene, så er der na-
turligvis ræve, grævlinge, diverse gna-
vere samt en stor bestand af  råvildt. 
Der er også odder, og nu venter man 
på, at bæveren også gør sit indtog.
Hertil kommer, at der faktisk også er 
set en ulv i området.
- Jeg har ikke ved selvsyn hilst på 
ulven, men mener at have set spor 
efter den, siger centerleder Torben 
Bøgeskov.

Længer revet ned
Det er den gamle bygning ved Harrild 
Vandmølle, der danner rammen om-
kring Naturcenter Harrild Hede, der 
står foran officiel indvielse. 
Det er dog blot selve stuehuset, der 
er oprindeligt. De to længer var så 

bygningsmæssige dårlige, at det ville 
komme til at koste en mindre formue 
at sætte dem i stand, og derfor blev 
det hurtigt besluttet at rive dem ned 
og i stedet opføre nye bygninger i træ. 
Selve stuehuset er i stueplan indrettet 
med køkken og et undervisnings- og 
mødelokale, og ovenpå er der indret-
tet sovesal. Stuehuset skal dels bruges 
til naturskole, dels kan foreninger og 
andre grupper låne lokalerne. 
Der er nemlig mulighed for at over-
natte på stedet, idet der er indrettet 
små sovesale på førstesalen. I de to nye 
længer er der indrettet rum med vidt 
forskellige anvendelsesmuligheder.

Plancher i naturrummet 
Der er et stort rum - et såkaldt natur-
rum - der altid vil blive holdt åben, så 
forbipasserende kan sidde og puste 
lidt ud eller tilberede medbragt mad 
på den opstillede grill. 
Her vil væggene desuden blive ud-
smykket med diverse plancher, der 
fortæller om Harrild Hede og de andre 
natur-scenerier, der opleves i nærhe-
den, samt andre plancher, der giver 
inspiration til andre naturoplevelser 
rundt om i Ikast-Brande Kommune. 

I tilknytning til dette store lokale vil 
der også være et handicapvenligt toi-
let. 

Cykler som klassesæt
Den anden længe er delt op i to funk-
tioner. 
Den ene halvdel er et naturværksted, 
hvor skoleklasser og andre kan un-
dersøge, hvad de har fundet i natu-
ren, og der vil også være mulighed 
for eksempelvis at snitte i træ, flette 
pil eller lave fuglekasser. Den anden 
halvdel af  længen er en grejbank, 
hvor der blandt andet vil være plads 
til et klassesæt i mountainbikes samt 
Hugormen, der kan spændes efter en 
traktor og køre eksempelvis ældre el-
ler gangbesværende rundt i området. 
Navnet harmonerer ganske fint med 
de nuværende vogn på Grenen, nemlig 
Sandormen. 
Hvis man ønsker at være i nærkontakt 
med naturen i stedet for at benytte ma-
drasserne på førstesalen i skoledelen, 
så er der også mulighed for det. 
I nærheden af  naturcentret vil der så-
ledes blive indrettet en friluftslejr med 
shelters, bolsted og andet, som måtte 
glæde ethvert frilufts-hjerte.

Noget for ethvert naturhjerte
En bred vifte af muligheder for aktiviteter i og omkring  
Naturcenter Harrild Hede
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Heden brænder 
Hedelyngen skal fremmes
Naturstyrelsen har i marts sat ild til 

heden flere steder i Jylland. Formå-

let at begrænse græsser som blåtop 

og bølget bunke til fordel for hede 

med hedelyng, tyttebær, revling og 

andre dværgbuske. 

Planen var at afbrænde mere end 

200 ha i den vestlige del af Randbøl 

Hede, dele af Lyngbo Hede og Løn-

borg Hede syd for Ringkøbing, samt 

heder på Læsø og Fanø. 

Den vestlige del af Randbøl Hede 

blev også afbrændt sidste år, og det 

skal gentages næste år. Græsserne 

bliver nemlig ikke fjernet efter en 

enkelt afbrænding. De har et lager 

af næringsstoffer, som de mobilise-

rer efter en brand. 

Men hvis græsserne bliver af-

brændt flere år i træk, opbruges 

næringsstofferne, og så svækkes 

blåtoppen så meget, at andre arter 

kan overtage arealet igen. Dermed 

håber man at kunne begrænse area-

let med blåtop og andre græsser, 

som i dag dominerer en stor del af 

Randbøl Hede. 

Der har tidligere været lavet for-

søg med slåning og fjernelse af det 

afslåede materiale, men den metode 

er bedst på flade arealer. Tanken 

er nu at afprøve tre års afbrænding 

eller mere i stedet for slåning. Af-

brænding kan ske over det hele og 

er desuden en billigere metode.

Lyngen kan godt klare flere års 

brand. Lyngplanter sætter hvert 

år tusindvis af frø, som blot ligger 

i jorden og venter på gunstige for-

hold. Varmen fra ilden får frøene til 

at spire, og når græsset er væk har 

man pludselig en hede som er lyse-

grøn af nye, friske lyngplanter.

Der bliver altid taget et stort hen-

syn til sikkerheden under afbræn-

ding. Der brændes kun mindre felter 

hede ad gangen og først efter, at der 

er lavet brandbælter rundt om. 

Frostklare nætter og stille, tørt 

vejr om dagen er fint til afbrænding. 

Derimod må det ikke blæse for me-

get, og regn og sne går selvfølgelig 

heller ikke. Af hensyn til dyrelivet 

er der et generelt forbud mod hede-

afbrænding efter 1. april. 

Marts bød i år på både sne og en 

hel del blæst. Derfor lykkedes det 

ikke at afbrænde hele det planlagte 

areal af Randbøl Hede.

Kilder: www.nst.dk 07.03.13, samt 
Helle Thuesen og Inken Breum fra 
NST Trekantsområdet. Foto: Henrik 

Lundsberg, forår 2013.

Læs mere

Vi har tidligere omtalt hedepleje for at be-

kæmpe blåtop mv. I Skoven 4/12, s. 190 er 

beskrevet fræsning eller slåning i maj-juli 

med fjernelse af materialet, samt slåning 

tre år i træk i august med fjernelse af ma-

terialet. 

I Skoven 10/12 s. 468 var der omtale af 

1 afbrænding efterfulgt af afgræsning. 

Endelig var der en større artikel i Sko-

ven 5/05, s. 254 med omtale af en række 

forskellige metoder, bl.a. afbrænding, men 

kun 1 år.

Et stort stykke af Randbøl Hede skal afbrændes tre år i træk for at fjerne blåtop 
og andre græsser til fordel for hedelyng.
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KONTORTID 
Mandag-fredag 9-15 

HVIS AVISEN UDEBLIVER... 
kan du kontakte reklamationsvagten 
på telefon 75 85 77 88  
mandag-fredag 16.30-18.30,  
lørdag 8.30-10.00 

 

TID OG STED
 
Fredag
17.00 Nr. Snede, Sognehuset: 
Spaghettigudstjeneste
19.00 Hampen Hallen: Banko

Lørdag
10.00 Brande Stadion: Fodbold, 
U15 drengemester: BIF - Ringkø-
bing IF
10.00 Harrild Hede: Indvielse af 
det nye naturcenter
10.00-14.00 Ejstrupholm, Dagli’ 
Brugsen: Plantemarked. Arr.: Ej-
strupholm Havekreds
11.00 Brande, Jeera-On Wellnes, 
Storegade 11C: Reception
11.30 Harrild Hede: Start på he-
deløbet
11.30 Ejstrupholm Stadion: 
Fodbold, serie 2 kvinder: Team 
HEG - Tjørring IF
13.00-17.00 Boest, Galleri Bank-
gaard: Åbent
13.45 Ejstrupholm Stadion: 
Fodbold, serie 6: EIF - Ansager IF
14.00 Klovborg Stadion: Fod-
bold, serie 5: KUF - Tørring/Øl-
holm

Klovborg Kino

Fredag
 18.00 I give it a year
 18.00 Kon-Tiki
 18.00 Ginger & Rosa
 20.00 Les Miserables
 20.15 Scary Movie 5
 20.20 Oblivion

Lørdag
 15.45 The Croods 3D
 15.45 Kon-Tiki
 16.00 Ginger & Rosa
 18.00 Kon-Tiki
 18.00 I give it a year
 19.00 Les Miserables
 20.15 Scary Movie 5
 20.20 Oblivion

Lægevagt  
 70 11 31 31

I løbet af 2012  
har Uhre Friskoles 
Venner i flere 
tilfælde bidraget 
med økonomisk 
hjælp til aktiviteter 
eller investeringer 
til skolen

Af Alex Hermann
alhe@vafo.dk

UHRE - Igen i det forløbne år 
har eleverne på Uhre Frisko-
le haft glæde af skolens ven-
skabsforening, Uhre Frisko-
les Venner. 

Sammen med ”Cykelfræs” 
har Uhre Friskoles Venner i 
løbet af 2012 bidraget med 
90.000 kroner til forskellige 
aktiviteter og ting på skolen.  

Det fortalte formand Kar-
lo Kragsig i sin beretning, da 
Uhre Friskoles Venner for 
nylig holdt generalforsam-
ling.

- I efteråret søgte elevrå-
det med held om penge til 
en ny rutsjebane, som også 
kan bruges om vinteren og 
som skulle sættes op ved 
kælkebakken. Vi gav 20.000 
kroner til projektet, som er 
blevet gennemført, fortalte 
formanden.

Pengene bliver samlet ind 
ved flere arrangementer i 
årets løb. Foreningen havde 
en stand ved Uhre Marked i 
juni, og her lykkedes det at 
samle 14.000 kroner sam-
men, og i efteråret var det 
op på cyklen for at samle 
penge.

- Den anden lørdag i sep-
tember rullede ”Cykelfræs” 
af sted for 10. gang, og med 
rekordstor tilmelding af 
”fræsere” var der lagt op til 
et stort jubilæumsarrange-
ment, fortalte Karlo Kragsig.

- Det blev en meget vellyk-
ket dag, vejret viste sig fra 
den gode side til en cykeltur. 
Der blev et overskud på 
76.000 kroner, hvoraf de 
50.000 kroner straks blev 
givet til musikinstrumenter 
til den nye sal på skolen, til-
føjede han.

Arrangerer udstilling
Som noget nyt vil Uhre Fri-
skoles Venner til efteråret 
være vært ved et arrange-
ment, der senest blev aflyst.

- Friskolens Venner har 
også et udvalg kørende med 

at arrangere Hobby og Fritid 
den 13. september. Udstillin-
gen har kørt hvert andet år 
siden 1991. Da de, som i sin 
tid startede udstillingen, ik-
ke ønskede at fortsætte, 
overtog vi konceptet og er i 
fuld gang med arbejdet med 
at etablere udstillingen i år, 
efter der ingen var i 2011. Vi 
har et godt samarbejde med 

de tidligere arrangører, så vi 
håber, vi kan få etableret en 
udstilling i lighed med tili-
gere, sagde Karlo Kragsig.

Ved generalforsamlingen 
var der genvalg til bestyrel-
sen til Kirsten Dahlentoft og 
Karlo Kragsig. Bestyrelsen 
består desuden af Rita Ve-
stergård, Esther Olesen og 
Inga Lundstrøm.

Skolens venner har hjulpet 
med økonomien

Skoleleder Kent Lykke  og de øvrige på Uhre Friskole kan glæde sig over støtteforeningen Uhre Fri-
skoles Venner. Den har igen i det seneste år været økonomisk til hjælp for skolen. ARKIVFOTO

Borgmesteren 
klipper den røde 
snor, og hele dagen 
er der aktiviteter 
ved det nye  
naturcenter

Af Alex Hermann
alhe@vafo.dk

HARRILD HEDE - I morgen 
lørdag bliver den røde snor 
klippet over til det nye Na-
turcenter Harrild Hede.

Kl. 10 holder borgmester 
Carsten Kissmeyer (V) åb-
ningstalen, hvorefter spej-
derne i Ikast-Brande Kom-
mune forærer naturcentret 
et flag, som bliver hejst.

Efterfølgende er natur-
centret åbent for alle, der vil 
se, hvad det indeholder, og 
klokken 10.30 begynder de 
forskellige aktiviteter i an-
ledning af åbningen. 
   Her vil det være muligt at 
bage snobrød over bål. lave 
amuletter eller nøgleringe 
eller fiske efter smådyr i 
bækken.

Mellem 11.00 og 12.30 gui-
der skovfoged Hans Jensen 
og naturcenterleder Torben 
Bøgeskov alle interesserede 
på en tur rundt i naturen 
omkring centret. Undervejs 
på turen vil formanden for 
kultur- og fritidsudvalget. 
Kirsten Mørup (FL), indvie 
centrets sundhedsspor, 
mens formanden for børne- 
og undervisningsudvalget, 

Evald Asp (S), vil indvie na-
turcentrets shelters.

Løb en tur
Klokken 11.30 bliver Hedelø-
bet sat i gang. Her er der mu-
lighed for at få lidt sved på 
panden, og der bliver ud-
budt tre forskellige løbeture. 

Der kan løbes 5 eller 10 ki-
lometer, mens de hårde 
drenge kan tilbagelægge en 
halvmarathon. Undervejs 
på den korte rute vil der væ-
re placeret forskellige poster 
med naturoplysninger, som 
kan være spændende for 
børn.

Klokken 12.30 bliver der 
serveret bålsuppe i haven 
ved naturcentret, og fra 
klokken 14.00 og nogle ti-
mer frem er der mulighed 

for at prøve geocaching. Om 
aftenen fra klokken 20.45, 
hvor dagens program ellers 
for længst er forbi, er der 
desuden mulighed for at 
prøve natgeocahing.

Det nye naturcenter er 
blevet til i et partnerskab 
mellem Ikast-Brande Kom-
mune og Naturstyrelsen. 

Det er meningen, at det 
nye naturcenter i fremtiden 
skal kunne byde på under-
visning og aktiviteter i natu-
ren for både skoler og dagin-
stitutioner. Stedet indehol-
der desuden møde- og kur-
suslokaler samt opholdsfaci-
liteter.

Det nye naturcenter  
bliver indviet lørdag

BRANDE - I den kommende 
weekend indbyder forenin-
gen Fodslaw Brande til et 
par raske gåture. Der er ture 
både lørdag og søndag, og 
for de deltagere, der kom-
mer langvejsfra, bliver der 
derfor tilbudt overnatning 
på Præstelundskolen.

Første tur finder sted lør-
dag aften, hvor der er afgang 
fra Præstelundskolen mel-
lem klokken 17.00 og 17.30. 
Der er distancer på 5 eller 10 
kilometer, og begge ruter 
følger mere eller mindre 
Brande Å.

- Man kan deltage som 
medlem og som ikke-med-
lem af Fodslaw Brande. Man 
behøver heller ikke tilmelde 
sig, så hvis man skulle få lyst 
til en tur, skal man bare få 
traveskoene på, fortæller 
Inger-Marie Nielsen fra Fod-
slaw Brande.

Lange ture søndag
På søndag går det løs med 
de lange distancer. 

Der er fortsat mulighed 
for at vælge de forholdsvis 
korte ruter på 6 eller 11 kilo-
meter, men de, der kunne 
ønske sig nogle flere kilome-
ter i benene, kan vælge ruter 
på enten 19, 24 eller sågar 33 
kilometer.

Ruterne er alle afmærke-
de, så det skulle være let at 
finde den rigtige rute. Alle 
ruterne går syd om Brande, 
og efterhånden som man 
kommer ud, vil de bøje af.

- Undervejs med passende 
afstande er der oprettet ra-
stepladser, hvor man kan 
købe forskellige drikkevarer 
og madvarer. Så slipper man 
for at få rundt med drikkeva-
rer og en madpakke, som 
godt kan blive lidt kedelig 
efter en tur i en rygsæk, for-
tæller Inger-Marie Nielsen.

Efter gåturen lørdag aften 
der der mulighed for at købe 
mad i Præstelundskolens 
kantine, og både før og efter 
søndagsturen er der mulig-
hed for spisning.

- Alle er meget velkomne 
til at deltage. Sidste år deltog 
170. Det er en antal, vi meget 
gerne ser forhøjet. Men som 
altid kan vejret spille ind, da 
man nok ikkeer så tilbøjelig 
til at tage på travetur, hvis 
det regner. Men vi håber, at 
vejret er inde i en stabil pe-
riode, så det holder tørvejr, 
og at folk ikke vil have for 
travlt med at ordne haven, 
siger Inger-Marie Nielsen.

Fodslaw byder  
på weekend  
med flere gåture

BRANDE - Jeera-On Wellnes 
er for nylig rykket ind i loka-
lerne i Storegade 11C i Bran-
de. Det bliver markeret med 
en reception.

Receptionen finder sted 
lørdag klokken 11 i lokalerne 
i Storegade.

Reception 
hos Jeera-On

” Vi har et godt samarbejde med  
de tidligere arrangører, så vi håber,  
vi kan få etableret en udstilling  
i lighed med tiligere.

KARLO KRAGSIG,  
FORMAND FOR UHRE FRISKOLES VENNER,  

 OM KOMMENDE UDSTILLING
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sin kørsel til op mod 300 eftersøgninger om året. 
På turen i skoven er det nemt at se, hvor dybt

koncentreret Carlos er for at finde spor og holde
øje med hjortevildtet, vi kan se på afstand. Meget
lidt undgår hans opmærksomhed.

Det kræver en grundig uddannelse af fører og
hund, før de kan blive optaget i Schweisshunde
Registeret, som er lavet i et samarbejde med Na-
turstyrelsen. I dag er små 200 hundeførere
uddannet og registreret.

»Uddannelsen begynder lige så stille med, at
man lægger et spor af dyreblod, som hundene
kan følge, når de er hvalpe. Derefter fortsætter
man ved at lægge spor ved hjælp af klove og
dyreblod. Man går ganske simpelt et spor med
specielle sko med påmonterede klove og drypper
dyreblod.«

Hen ad vejen gør føreren det sværere for hun-
den, så det kun er klovsporene, den skal følge.

»Når vi er på opgave, ved den det lige med det
samme. Man skal finde ”koden til sin hund” ved
at finde ud af, hvad den tænder på. Så fungerer
det,« ved Per Clausen.

De fleste hunde er klar til at gå til prøve, når de
er halvandet år. Men nogle gør det allerede, når
de er otte til ni måneder. Træningen af hundene
slutter aldrig.

Mange henvendelser
Hundeførerne i Schweisshunde Registeret kon-
taktes af Dyrenes Vagtcentral, af Falck og politiet
samt af jægere i hele landet. 

Per Clausen skønner, at 60 pct. af søgningerne
er efter trafikskadede dyr, mens de resterende 40
pct. er efter anskudte dyr, hvor jægeren kan
informere om, hvor han står, og i hvilken retning
dyret er løbet.

I 2012 blev der i hele landet registreret 5.118
påkørsler af større vildt. I Danmarks fjerdestør-
ste skov, Gribskov i Nordsjælland, dræber trafik-
ken hver tredje dag et stykke hjortevildt. Eller
forklaret på en anden måde: I bil gennem Grib-
skov med 80 km/t. passerer man i gennemsnit
hvert 10. sekund hjortevildt, der står mindre end
100 meter fra vejen. 

Det giver noget at tænke over og måske en lidt
lettere højre fod, når man kører i skove.

Bestanden af hjortevildt herhjemme er støt
voksende og derfor et stigende problem for både
bilister og dyr.

»Når det gælder påkørsler og skadede dyr, er
det vigtigt, at bilisterne nøjagtigt kan fortælle,
hvor ulykken er sket samt med det samme mar-
kere det sted, hvor dyret er forsvundet ind i sko-
ven. Man kan markere stedet med en af de røde
streamere fra Falck eller bare en indkøbspose. Så
kan vi nemmere intensivere søgningen,« forkla-
rer schweisshundeføreren.

Tager typisk halvanden time
De fleste søgninger af påkørte dyr går over 600 til
800 meter og tager en til halvanden time. Men
Per Clausen har også søgt i flere dage. Ved påkør-
sler går der oftest ”ikke hul” på dyret, så der ikke
er særlig gode spor at søge efter, mens påkørte
dyr med indre kvæstelser giver dårligere spor.

»Er dyret levende, når jeg finder det, undersø-
ger jeg først, om det skal aflives eller hjælpes.
Skal det aflives, skyder jeg det, hvis det er sik-
kert, på stedet. Ellers lader jeg hunden fastholde
det, hvorefter jeg stikker det med jagtkniven eller
tager livet af det med en boltpistol. Er dyret i
stand til at tage flugten, slipper jeg hunden til
hetz, hvor den skal holde det fast eller aflive
det.«

Per Clausen ved godt, at det er en voldsom
oplevelse for bilister, der ikke er jægere. Men ved
også, at det er det bedste for det vilde dyr. Samt
den metode, Naturstyrelsen foreskriver.

Han er også meget bevidst om, at hans egne
hunde har det godt. 

»Schweisshunde har et hårdt liv, fordi de er
ude i naturen hele året og af og til skades af
anskudte dyr, de når frem til. Men de har et godt
hundeliv, kan jeg se. Blot min telefon ringer, bli-
ver Carlos tændt, fordi han tror, han skal ud at
søge,« slutter han.

HJÆLP PÅKØRTE
DYR
Find din nøjagtige place-
ring ved hjælp af vej-
navn, vejnummer, kilo-
metersten, vejkantpæl
eller gps-koordinater på
smartphonen eller bilens
gps.

Er dyret dødt, skal Falck
kontaktes på 7010
2030.

Er dyret levende og må-
ske flygtet ind i skoven,
kan man ringe til 1812,
der er Dyrenes Vagtcen-
tral. Hjælp til ejerløse
dyr betales i øvrigt af
Dyrenes Beskyttelse. 

Har en jæger anskudt et
dyr, kan han eller hun få
fat i en schweisshunde-
fører ved at sms’e
”HUND (og postnumme-
ret det er sket i)” til
1220. Et øjeblik efter
modtager jægeren en
sms med navne og tele-
fonnumre på de tre nær-
meste hundeførere. 

Schweiss Registret 
www.schweiss.dk
Dansk Schweisshundefo-
rening 
www.schweisshunden.dk
Viden om jagt 
www.videnomjagt.dk

LØRDAG DEN 20. APRIL 2013 Camping og outdoor Explorer 29

Kontakt for nærmeste forhandler: 

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle

Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net 

www.isabella.net

Det eksklusive rejsetelt
Med mere end 30 år på markedet forpligter navnet ”Ambassador” som værende det ultimative rejsetelt, der er ukompliceret at 

stille op og med begrænset vægt, en dybde på 2,50 meter og alle ønskelige åbningsmuligheder. Ambassador har myggenetvindue 

i begge gavle, for at sikre et godt indeklima og stort udvalg i ekstratilbehør. Taget er belagt på ydersiden og har en mønstret inder-

side, hvilket minimerer kondensdannelse.

Ambassador er i et moderne design med store vinduespartier og er fremstillet i IsaTex. Materialet er afvaskbart og har en smuk 

overfladestruktur. Modellen fås enten med Zinox-stålrørsstel eller det ultralette CarbonX fiberstel.

Ambassador

Slate ChalkCoal

IsaTex Carbon
X

Zinox

Deltag i konkurrencen 
om et ophold på 

Jelling Musikfestival 

for 4 personer i festivaltelt med 

morgenmad serveret på sengen

den (23.)-24.-25.-26. maj 2013

Se mere på
www.isabella.net 

Få styr på grejet
Westfield har præsenteret en ny serie af
kompakte campingskabe, der er nemme at
slå op og klappe sammen igen – de kan
anvendes enkeltvis eller kobles sammen
til et større skab alt efter behov. Serien
består af tre skabe. Skabsmodulet løftes
op, og stængerne skrues fast. Og skabet
står stabilt. Modulerne koster fra 748 kr.
www.dct-vejle.dk

Nyt naturcenter
Naturrum Kirstinelyst hedder det nye
center, der er etableret på en tidligere
hedeejendom. Kirstinelyst ligger på Rand-
bøl Hede ved Billund og er et af flere
pilotprojekter med navnet Naturrum. Bag
ideen står som Lokale og Anlægsfonden,
Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Ferie-
fond med støtte fra LAG Vejle, LAG Bil-
lund, Naturstyrelsen og Realdania. 

Kirstinelyst er bygget om, så den både
fungerer som shelter og grillsted og som
udstillingsbygning, der viser, hvordan
heden er opstået, og hvordan den speci-
elle natur fungerer.
www.nst.dk 

NOTER
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Hederne er visnet efter kulde og tørke - Naturstyrelsen

http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2013/Lyngen_er_visnet.htm[11-06-2013 16:03:48]

NATUROPLEVELSER VANDMILJØ NATURBESKYTTELSE PLANLÆGNING

10.06.2013

Hederne er visnet efter kulde og tørke

Kulde og tørke i marts har kvæstet lyngen. Tusinder af hektar hede er
visnet.

Vissen. Først lidt varme, så en masse kulde og tørke. Det er ikke livretter for lyngplanterne.
Foto: Naturstyrelsen.

Lyngen på de danske heder er ikke grøn, som den burde. Tusinder af hektar hede er visnet
og ser brun og livløs ud i hele landet.

Det triste syn skyldes det noget usædvanlige vejr, vi havde i vinter, hvor en mild periode i
februar blev afløst af hård frost i marts.

Med det kolde vejr fulgte også tørke, som tog så hårdt på lyngplanterne, at de nu helt er
visnet.

- Planterne var i slutningen af februar så småt ved at forberede sig på foråret og blev så
mødt af en tør frostperiode, som udtørrede planterne i ekstrem grad. Alle steder, hvor der
ikke lå sne i marts, er de brune og tydeligt mere brune jo længere væk fra kysten vi kommer,
siger skovfoged Ole Knudsen fra Naturstyrelsen, der er ekspert i de danske heder.

Men heldigvis er planterne ikke helt døde. Ole Knudsen har kunnet konstatere, at der under
det brune og døde spirer ny, grøn lyng frem.

- Det er heldigvis ikke så slemt, som det ser ud. Mange af de visne planter har nogle få
levende skud, som nu sender friske skud frem. Vi skal regne med væsentlig færre blomster
på lyngen, når den blomstrer i eftersommeren, det betyder mindre lynghonning og i områder
med mange krondyr, vil de have mindre lyng af leve af i den kommende vinter. I 2014 vil
situationen igen være normal, så vil planternes evne til at regenererer være slået helt
igennem, siger Ole Knudsen.

Stort projekt skal redde hederne
I disse år gennemfører Naturstyrelsen et omfattende projekt, som med hjælp fra EU LIFE+
går ud på at pleje en række af de store, danske heder.

Ud over at redde store hedeområder fra tilgroning med græsser, så går plejen også ud på at
brænde hederne af, så lyngen bliver tvunget til at forynge sig og dermed bliver stærkere. Og
det virker.

- Det er tydeligt, at jo yngre lyngen er, des bedre klarer den en sådan stress-situation. Så
heder, som inden for de senere år har været plejet ved afbrænding, slåning eller lignende,
har klaret sig meget bedre end den gamle, uplejede hede med en stor andel af revling. Så
midlet til at undgå lignende i fremtiden er helt klart, at vi skal intensivere plejen af hederne ,
siger skovfoged Ole Knudsen.

Naturstyrelsens hedeprojekt omfatter hederne i Randbøl, Harrild, St. Råbjerg, Lønborg,
Skovbjerg bakkeø og heder på Klosterheden. Projektet løber til 2016 og koster i alt 30
millioner kroner. Heraf halvdelen fra EU

Yderligere oplysninger:
Skovfoged Ole Knudsen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3530, e-mail: okn@nst.dk

Print Del

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2008-2010

Nyhedsbrev

Nyheder fordelt på emne

Om os Lokale enheder Nyheder Lovstof Udgivelser Annonceringer Sitemap In English

Hjem > Nyheder > Nyheder 2013

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilsendt mail med de seneste nyheder
fra Naturstyrelsen.

Pressekontakt

Find kontaktinformationer på
styrelsens pressemedarbejdere, samt
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Indtast søgeord
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Danmarks Jægerforbund : Nyhedsarkiv D

http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=2714&q=randbøl#[16-08-2013 07:54:41]

AKTUELT OM DJ AKTIVITETER JAGTINFO VILDT OG NATUR JÆGER UDDANNELSE INTER. KONTAKT PRESSE MEDLEMSNET

Jægerforbundet.dk Aktuelt Nyhedsarkiv D

Menu

Nyhedsarkiv

Orienteringsarkiv

Jæger PDF online

Nyheder RSS

Video

Giv os et tip

Nyhedsboks

Få teksten læst op

Stort flerårigt hede
projekt skal hjælpe lyngen

”Skynd dig, kom! Om føje år, heden som en kornmark står”.
Således skrev H.C. Andersen i 1859, men i dag er det ikke bonden,
ploven og kornet, som heden og lyngen slås med, men derimod
andre uønskede arter.

Fra cirka 700.000 hektar hede i 1700-tallet er det samlede areal
med heder – alt iberegnet – under 100.000 hektar i dag. Langt
hovedparten ligger på den ”magre” jord i Jylland, og nu er der
iværksat et meget stort og ambitiøst hjælpeprojekt i samarbejde
mellem EU og Naturstyrelsen. Dette EU Life projekt har en
beløbsramme på ikke mindre end 4.075.000 euro, eller hvad der
svarer til godt 30 millioner kroner. EU dækker halvdelen,
Naturstyrelsen den anden halvdel.

Det er bestemt ikke uinteressant for jægerne, idet den stigende
bestand af kronvildt i høj grad har brug for, at lyngen trives. Lyng,
som hører til dværgbuske familien sammen med revling, tyttebær
og blåbær, står højt på krondyrenes menuliste ved vintertid. Biolog
Poul Hald-Mortensen har ved undersøgelser af vomme fra nedlagte
krondyr fastslået, at lyng og andre dværgbuske ved vintertid udgør
cirka 25 procent af føden. En bedømmelse, som forskningschef
Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund, Kalø, er enig i.

Seks heder
Seks hede strækninger er udpeget: Lønborg Hede, Randbøl Hede,
Store Råbjerg, heder ved Skovbjerg Bakkeø, Harrild Hede samt
heder i Klosterheden plantage. I alt dækker disse heder cirka 6.500
hektar, og ifølge projektets tovholder hos Naturstyrelsen,
forstfuldmægtig Søren Rasmussen, vil cirka 2.500 hektar af hederne
komme under behandling.

- Hedeplejen foregår enten ved hjælp af maskinafskrælning, ved
slåning med maskiner og/eller ved afbrænding, forklarer Søren
Rasmussen.

- Naturligvis går vi efter de områder af hederne, som er værst
angrebet af blåtop - især Randbøl Hede - og andre uønskede arter,
så der bliver tale om et ujævnt mønster i bearbejdningen.

Bekæmpelsen foregår både med egne folk, især ved afbrænding
angår, mens der i udstrakt grad er hyret entreprenører ind med
specialmaskiner.

Ny lyng i samme sæson
I de tilfælde, hvor man kan nøjes med at slå eller afbrænde heden,
spirer den nye lyng frem i samme sæson. Ved den mere vidtgående
maskinafskrælning (hvor lyngtørven er blevet så tyk, at græs og
fyrretræer er ved eller har taget over), går der længere tid. Men
der ligger masser af lyng frø i de dybere lag, og de spirer frem, så
lyngheden står frisk, grøn og indbydende igen efter et par år.

Afskrælningen ER slut for i år, hvilket skete medio april af hensyn
til yngleaktivitet. Hen på sommeren kan maskinerne starte igen, og
for eksempel skal man i år afskrælle cirka 100 hektar af Harrild
Hede og på naboarealet, Nørlund Sande. Endvidere afbrænder
Naturstyrelsen omkring 200 ha i området og foretager andre
hedeplejeforanstaltninger på yderligere 50 ha.

Som en del af projektet undersøger Naturstyrelsen muligheden for
at anvende det slåede eller skrællede materiale i en vis
udstrækning. Det slåede materiale kan anvendes til dybstrøelse til

Kronvildt fouragerer i vid udstrækning på lyng
og andre dværgbuske i vinterhalvåret. FOTO:
MAX STEINAR

Den mindst vidtrækkende og mest skånsomme
metode er afbrænding. Ny lyng spirer frem
allerede i år. FOTO: MAX STEINAR
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kreaturer, mens styrelsen arbejder på at få udviklet metoder til at
anvende de afskrællede tørv til eksempelvis biogasanlæg.

Frem til 2015
Da det kun er en begrænset periode hvert år, at man kan arbejde
med hederne, løber projektet frem til 2015. Da er forhåbningen
som nævnt, at i alt cirka 2.500 hektar hede står med nyt eller
spirende lyng, hvilket nok kunne have kaldt et stort smil frem på
eventyrdigter Andersens ansigt.

- Ja, går det som vi regner med, så vil der være veletableret lyng
og andre dværgbuske på arealerne til den tid, lyder forhåbningen
fra projektchef Søren Rasmussen.
Steinar

Opret tråd om denne nyhed i debatforum
Tip en ven om denne nyhed
[29-04-2013 kl. 09:00]

Annoncer

© 2008 Danmarks Jægerforbund Højnæsvej 56 | 2610 - DK Rødovre | Tlf. 88 88 75 00 | Fax: 36 72 09 11 | Email: post@jaegerne.dk

Synes godt om Synes godt om

Synes ikke godt om længereSynes godt om

Send Send

Send Send

Du synes
godt om
dette.Vær

26



LØRDAG 19. OKTOBER 201314 

IKAST BRANDE Ikast-Brande-redaktionen:  ikast@herningfolkeblad.dk
Egnsredaktør:  Kim Kristensen  Tlf:  97 15 36 33

Siden er redigeret af:  Flemming Thulstrup

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

HARRILD Efter en lang og dej-
lig sommer er det nu uomtviste-
ligt blevet efterår.
Løvtræerne gløder farverigt, 
og ind imellem kommer en af  
de utallige byger, der varsler 
snarlig vinter.
Mens træerne viser deres far-
vepragt, ser det ganske ander-
ledes ud med  menneskene, der 
har stuvet de lette og farverige 
klæder bort og erstattet dem 
med uldne og varme klæder, 
der matcher den grålige him-
mel.
Joh, efteråret er her, og mens 
der er længere mellem smilene 
i byen, så ser et anderledes ud 
i naturen, hvor træer og buske 
i disse tider øser gavmildt ud 
af  den overflod, som sommeren 
har bibragt i form af  frugter, 
kogler, svampe, frø og meget 
andet, der kan få musetænder 
og fuglenæb til at løbe i vand.
Så det ville måske en idé at 
forlade skrivebordet i byen og 
for en stund skifte scenariet ud 
med en tur i naturens efterår 
med Hugormen.

Godt med plads
Og netop en sådan tur byder 
Naturstyrelsen Midtjylland 
på her i efterårsferien, og det 
endda ganske gratis.
Nu er ordet gratis et ord, der 
giver mening i de fleste midtjy-
ske ører, og derfor er det også 
noget af  en overraskelse, at jeg 
befinder mig mutters alene ved 
siden af  Hugormen, da den hol-
der parkeret foran Naturcenter 
Harrild Hede. Lidt senere stø-
der en kollega til, men vi skal 
blive de eneste, der tager imod 
Naturstyrelsen invitation.
Men vi får alligevel en tur i 

Hugormen, der er en udflugts-
vogn, efterspændt en traktor. 
Navnet er inspireret af  Sandor-
men, der transporterer turister 
til Grenen ved Skagen.
Vi har masser af  plads at bol-
tre os på. Hugormen har nemlig 
plads til 28 passagerer.

Vild med efteråret
Naturvejleder Torben Kjærga-
ard Andersen er dagens guide 
og chauffør.
- Jeg er selv vild med efteråret. 
Bare se på farverne, og så er 
der stor aktivitet netop i denne 
tid, fortæller Torben Kjærgaard 
Andersen, der fortæller om de 
mange hugorme, der er ved at 
gøre sig klar til at søge ned i 
jorden for at få sig en velvok-
sen morfar, der strækker sig 
over hele vinteren. De kommer 
så først frem igen, når forårets 
første solstråler rammer Har-
rild Hede.
Han fortæller videre om hjor-
tene, der gør sig til med deres 
brøl for at skræmme rivalerne 
bort og lokke hunnerne til samt 
om de mange fugle, der forlader 
området for at søge mod var-
mere himmelstrøg, mens andre 
kommer til fra nord.
- For fugle-interesserede drejer 
det sig blandt andet om de re-
lativt sjældne blå kærhøg, der 
modsat musvågen flakser lavt 
over jorden og foretager styrt-
dyk mod deres byttedyr samt 
stor tornskade, der også er en 
rovfugl. Vi har enkelte par, der 
yngler her. Helt specielt for 
disse fugle er, at de spidder de-
res bytte på torne, og de kan så 
vende tilbage og tage for sig af  
retterne, når sulten melder sig, 
fortæller naturvejlederen.

Dans som Allan
Og så har man minsandten 
også set tranen i Harrild, og 
Torben Kjærgaard Andersen 
har set unge fugle tage danse-
trin i bedste Allan Simonsen-
stil.

- Men det er da en start, og vi 
håber, at det kan blive starten 
på ynglende par her, men de 
skal vist blive lidt bedre til at 
træde dansen, inden det bliver 

til noget, siger dagens chauffør, 
der sætter sig ind i førerhuset, 
og snart efter bumper vi ad 
skovveje gennem Nørlund 
Plantage.
Der er et højttaler-system på 
vej til Hugormen, så chauffø-
ren i fremtiden også kan guide 
gæsterne undervejs, men indtil 
videre må vi pænt vente på, at 
der stoppes op, inden vi kan få 
endnu mere at vide.
Vi kommer ud gennem skoven, 
og Hugormen gør holdt på en 
plet med vid udsigt over enor-
me hede-vidder med udsigt til 
Store Langbjerg.
Stilheden er øredøvende, og så 
langt øjet rækker, kan man skue 
ud over det landskab, der i en 
fjern fortid dækkede halvde-
len af  Jylland. Lyngen er ved 
at blomstre af, men det hele 
forekommer alligevel frodigt. 
Rundt om rager mindre træer 
og buske op og skaber kontra-
ster til hedehavet.

Storstilet hede-projekt
I øjeblikket er man netop på 
Harrild Hede ved at gennemfø-
re et storstilet projekt, hvor der 

afprøves syv forskellige meto-
der i forbindelse med hedepleje.
Der er tale om et såkaldt EU Li-
fe-projekt, og der er ydet tilskud 
på millioner af  kroner fra såvel 
EU som staten med det formål 
for øje at finde frem til, hvorle-
des man på bedst mulig måde 
beskytter den unikke og oprin-
delige danske natur. Projektet 
strækker sig frem til 2015.
Vi står en tid og betragter den 
smukke efterårs-kulisse, inden 
det atter går retur med Hug-
ormen til Naturcenter Harrild 
Hede.

Naturen venter
Inden da gør Torben Kjærgaard 
Andersen dog opmærksom på, 
at det netop er tid til at gå på 
svampejagt.
Han beviser det selv ved at gå 
ind i skovtykningen, hvor han 
fra skovbunden fisker en per-
fekt rørsvamp op.
- Lidt fløde og bacon. Den bliver 
helt perfekt, siger naturvejleder 
og chauffør Torben Kjærgaard 
Andersen.
I løbet af  denne efterårsdag 
står han for fire gratis ture 

rundt i Nørlund Plantage og 
Harrild Hede - et stykke natur, 
der dækker i alt 3000 hektar el-
ler sagt på en lidt anden måde 
- 4000 fodboldbaner.
Der kom ingen på en første 
tur, mens pressen var med på 
en næste. Heldigvis kom der 

gæster på de to sidste ture. På 
en af  disse ture var gæsterne 
endda så heldige at se seks-syv 
krondyr på klos hold.
Men til alle de, der sprang over 
de guidede ture, kan man gøre 
sig selv den tjeneste at tage af  
sted på egen hånd og opleve 

den enestående natur og opleve 
efteråret ved selvsyn - Harrild 
Hede og den omgivende natur 
venter tålmodigt på besøg.

Hedetur med Hugormen

 Hvis man skruer tiden et par hundrede år tilbage, så halvdelen af Jylland således ud. Vidstrakte hedesletter, hvor horisonten kun blev brudt af mindre træer og buske, der skød op i den næringsfattige 
jord. Dette landskab kan man fortsat opleve på Harrild Hede.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

 Skoven har i der seneste årtier ændret sig i det midtjyske fra at være geledder af nåletræer i 
plantagerne til blandet skovvækst af både løv- og nåletræer.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

 Naturvejleder og chauffør på hugormen Torben Kjærgaard Andersen.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

 Mens er ikke var kunder på de første gratis ture med Hugormen, så kom der gæster på 
eftermiddagens ture.  PRIVATFOTO

 Det er svampetid, og hvis man skal være på en sikre side, så bør 
man holde sig fra svampe med laméller og høste rørsvampene, 
hvoraf de fleste er spiselige.  FOTO: FLEMMING THULSTRUP

På besøg i det farvestrålende  
efterår ved Harrild Hede
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Tirsdag den 14. januar 2014Side 4 UgeAvisBillund

OG ANDRE STÆRKE TILBUD – KIG IND

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG: 10.00 - 17.30 · FREDAG: 10.00 - 18.00 · LØRDAG: 9.30 - 13.00

GARANT GRINDSTED
Bo Gulve & Gardiner
Trehøjevej 27
7200 Grindsted · 75 32 00 23
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SPAR

25%
på gardinlængder fra Luna

TILBUDDET GÆLDER  
fra den 13/1-1/2  2014

LAMELGARDINER 
SPAR 20% på hele kollektionen 
af lamelgardiner fra Luxaflex.

På lamelgardiner 
fra Luxaflex

SPAR

20%

SPAR 25% PÅ GARDINLÆNGDER
Kom ind og lad os finde din personlige løsning 
med gardinlængder.  
SPAR 25% på hele kollektionen af gardin-
længder fra Luna collection.

 
UDSTILLINGEN SÆLGES

Før 84.800,00 kr. - Sælges nu til nedtagning
 Nu. 25.440,00 kr.

Spar 70%

 NEBEL HANDELSCENTER BYG A/S
Fromssejervej 18 - 6623 Vorbasse
Tlf: 75 33 34 88 - Fax 75 33 39 77
www.nebelhandelscenter.dk
nebel@nebelhandelscenter.dk
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HEJNSVIG - I øjeblikket læg-
ger Naturstyrelsen masser af 
kræfter i at genskabe noget 
af det tidligere hedeland-
skab ved Grene Sande og 
Gyttegård Plantage. Men 
faktisk findes der i forvejen 
et hede areal ved Hejnsvig. 
Helt præcist på Råhedevej 
mellem Hejnsvig og Løv-
lund. Og stedet er bestemt et 
besøg værd.
 
Fra områdets højeste punkt, 
Store Råbjerg, der er belig-
gende på den nordlige del af 
Hejnsvig bakkeø 69 meter 
over havets overflade, er der 
en fantastisk udsigt, og man 
kan tydelig se overgangen 
fra bakkeø til hedesletten 
mod nord.
 
Fra p-pladsen fører en 
gangsti op til udsigtspunk-
tet, ligesom der også er an-
dre små stier i området. 
Bl.a. ned til den sø, der også 
er en del af naturen.
 
Området omkring Store 
Råbjerg er et af de få sam-
menhængende hedearealer, 
der er blevet tilbage efter de 
tidligere vidstrakte heder 
nord og syd for Grindstedå-
dalen.
I 1967 blev arealerne, der er 
i alt 65 hektarer, erklæret for 
fredet område.

Heden på Hejnsvig bakkeø

Af Keld Stampe
redaktionen@billund-ugeavis.dk

BILLUND - Et kæmpe stort 
ønske er gået i opfyldelse for 
for forældrebestyrelsen, 
børn og medarbejdere i bør-
nehaven i Billund. 
 
De har nemlig haft held til at 
få omlagt busrute 381 såle-
des, at den nu onsdag og 
torsdag gør stop ved Grøn-
ningen kl. 9.13, inden turen 
går videre til Billund Cen-
tret.  
 
Det er i gåafstand fra børne-
havens tre afdelinger selv 
for små ben, og dermed er 
der åbnet op for helt nye 
muligheder for børnene. 
 
- Vi havde et stort ønske om 
at skabe adgang til kommu-
nens buslinier for børn og 
voksne i børnehaven i Bør-
nenes Univers i Billund, og i 
den forbindlese lavede vi en 
underskriftindsamling, som 
vi afleverede til Klara 
Lyskjær Noer, der er for-
mand for Børne- og Kultu-
rudvalget i Billund kommu-
ne. Og underskrifterne blev 
selvfølgelig afleveret i en le-
getøjsbus, fortæller Christi-
na Kristensen, der er for-
mand for forældrebestyrel-
sen i børnehaven.
 
Klara Lyskjær Noer fandt 
ideen god, og hun tog den 
med til kommunens forvalt-
ning, som arbejdede videre 
med den og også fandt en 
løsning.
 
- Det lykkedes forvaltningen 
at få en aftale i stand med 
Sydtrafik således, at rute 381 
er blevet omlagt, så den nu 
lægger vejen forbi Grønnin-
gen et par gange om ugen.
 

Børnehaven har forpligtet 
sig til at benytte bussen både 
onsdag og torsdag hver uge, 
og da der torsdag var jom-
frutur var glæden til at for-
nemme ombord på vejen 
ned mod centret.
 
Dagens mål var en spadsere-
tur på Kulturstien, men der 
er også mange andre planer 
på tegnebordet. Bussen åb-
ner mulighed for at besøge 
Billund Centret, biblioteket 
m.m., og så er det også mu-
ligt at stige ombord på Vejen 
bussen for at køre videre til 

Frederikshåb Plantage, som 
også har været et stort ønske 
fra personalet. At det er lyk-
kedes forholdsvi smertefrit 
at få ordningen i stand skyl-
des,  at det ikke betyder eks-
tra omkostninger kommu-
nen.
 
Havde det været tilfældet, så 
skulle omlægningen have 
været godkendt  af byråde.
 
Der skal selvfølgelig betales 
for busbilletterne, og de 
penge finder børnehaven i 
eget budget.

Nu kan børnene komme  
ud i det blå
Omlægning af busrute åbner op for et hav af muligheder

Så er bussen velankommet til Billund Centret hvorfra turen gik 
videre på gåben til Kulturstien

Der ventes med spændig på bussen ved stoppestedet på Grøn-
ningen
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IKAST-BRANDE26 Ikast-Brande-redaktionen:  ikast@herningfolkeblad.dk
Egnsredaktør:  Kim Kristensen  Tlf:  96 26 37 92

Siden er redigeret af:  Kim Kristensen

TIRSDAG 27. MAJ 2014

AF THOMAS VANG NIELSEN
tvn@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE - Vi har fundet et sjældent 
dyr herovre, lød det begejstret fra Torben 
Kjærgaard Andersen, naturvejleder hos 
Naturstyrelsen.

Han var lørdag en af  værterne på Har-
rild Hede Naturcenter, som holdt åbent hus i 
anledning af  Turismens Dag i Ikast-Brande 
Kommune.

Her var blandt meget andet mulighed for 
at fiske med net i Kvindebækken, få hun-
drede meter før den løber ud i Holtum Å.

Det tilbud havde 17 børn og voksne fra 
FDF Brande kastet sig meget engageret ud i.

- Det er bare en ål, lød det fra den unge 
pige, som havde fået dyret i nettet.

- Nej det er en Bæklampret. Også kaldet 
niøje. Det er faktisk en fisk. Hvis man skil-
ler den ad og kigger på indvoldene, ligner 

den slet ikke en ål, sagde Torben Kjærgaard 
Andersen meget overbevisende.

Flere af  de hårdføre FDF’ere smed skoene 
og hoppede i det blot otte graders vand for 
at få endnu flere dyr i nettet.

Fangsten
Dagens fangst bød også på vårfluer, tang-
lopper, vandkær, døgnfluer og en enkelt 
skruptudse.

Regulære fisk var der ingen af. Dem skal 
man hen til Holtum Å for at finde.

- Der kan man også fange nogle rigtig 

store. Der er faktisk fanget en laks på 121 
centimeter i Holtum Å for ikke så længe 
siden, sagde Torben Kjærgaard Andersen.

Jagt på ulv med røde øjne
De 17 FDF’ere var kommet forbi Harrild 
Hede Naturcenter som en del af  en træ-
ningsvandretur.

- Vi er gået fra Brande og skal sove i shel-
ters herude. Det er en fortræning til, at vi 
skal til Schweiz og gå i bjergene til sommer, 
fortalte lederen Torben Møller Pedersen.

Godt nok er der ikke ligefrem så bjerg-
rigt på den midtjyske hede, men til gengæld 
kunne FDF’erne koble sig på nogle af  Na-
turstyrelsens aktiviteter denne dag, så de 
slap for selv at planlægge noget.

Senere på aftenen skulle FDF’erne ud at 
jagte ulven, for den findes skam på Harrild 
Hede. Det er ganske vist, og den bider ikke. 
Men det er fordi, den jagtbare ulv er en at-
trap, sat op af  geocatchere.

- Den er meget populær til natløb, for den 
har øjne, der kan lyse rødt, fortalte natur-
vejlederen.

KORT NYT En rigtig god fangst 
Turistforeningen bød på et hav af aktiviteter -  
blandt andet ved Harrild Hede Naturcenter

 Der blev gået ivrigt til værks, da FDF Brande ledte efter smådyr i Kvindebækken som en del af Turismens Dag på Harrild Hede 
Naturcenter.  FOTO: JØRN DELEURAN.

 En bæklampret, også kaldet niøje.

IKAST Tiden for tilmeldiner til »Aktiv 
Sommer« nærmer sig, nærmere bestemt 12. 
juni. Alle elever i kommunen får i disse dage 
udleveret en oversigt over Aktiv Sommer 
aktiviteterne.  
Oversigten er lavet i to udgaver: en for Ikast 
og omegn og en for Brande. I Ikast er mange 
af  de kendte aktiviteter også med i år. Det er 
derfor igen muligt at besøge Højris og Ikast 
Rideklub og prøve skydning hos Ikast Skyt-
teforening og Engesvang Skyttekreds.  
Og efter et års pause er både Ikast Ta-
ekwondo Klub og Bording DCH er også med 
igen. Af  nye aktiviteter kan blandt andet 
nævnes Amerikansk Fodbold, som henven-
der sig til elever i 5. til 9. klasse og »Find din 
oldemor«, som giver hjælp til at finde oplys-
ninger om dine oldeforældre på internettet. 
Der er tilbud til alle elever fra børnehave-
klassen til 9. klasse, og på Aktiv Sommers 
hjemmeside aktiv-sommer.dk er det muligt 
at læse mere om alle aktiviteterne. 

Find din oldemor

BRANDE Der var 52 deltagere, da Wilson 
Staff ’s 100 års jubilæum blev markeret i 
Brande Golfklub.

A-rækken: 1. René Baarts og Michael 
Jendritska (42 point), 2. Helle og Michael 
Olesen (41) og 3. Kim Green Olesen og Jakob 
Bruun (41).

B-rækken: 1. Steffen Bak Jensen og Claus 
Brøchner (43), 2. Asbjørn T. Overby og 
Christian B. Mikkelsen (41) og 3. Anette 
Thomsen og Diana Thornvig Jensen (40).

Nærsest flaget i første slag: Hul 18 Mi-
chael Olesen (1,32 meter), hul 9 - Kim Green 
Olsen (9,29), hul 13 - Brian Dahl Thomsen 
(1,03) og hul 18 - Bo Christensen (8,41).

Nærmest flaget i andet slag: Hul 8 - Bo 
Christensen (1,93) og hul 12 - Lars McKeith 
Sørensen (0,84).

Nærmest flaget i tredje slag: Hul 5 - Kim 
Green Olesen (0,98).

Golfresultater

IKAST Den 11. - 13. juli byder Hedens Squa-
redansere i Ikast velkommen til formentligt 
langt over tusinde squaredansere fra hele 
verden. Klubben er vært ved Europæisk 
Convention, som holdes hvert andet år, og 
besøges af  squaredansere fra hele verden.

Europæisk Convention holdes i Ikast 
Brande Arena, på Idrætsefterskolen og på 
Nordre Skole i Ikast, deltagerne skal danse 
tre dage i træk. 

- Vi regner med at få besøg af  mellem 
1000 og 2000 dansere. Det bliver rigtig 
festligt. Lørdag formiddag laver vi en 
kæmpe opvisning i Ikast, så folk kan se, 
hvad Modern Square Dance er. Vi vil rigtig 
gerne have flere medlemmer i vores klubber, 
da vi oplever så mange fordele ved at danse 
squaredance, fortæller Svend-Erik Hansen, 
der er næstformand i det danske forbund af  
squaredanceklubber, DAASDC.

Han regner med, at omkring 300 til 500 
squaredansere lørdag formiddag vil deltage 
i »Open Air« arrangementet gennem Ikast 
by og Strøgcentret til byens torv foran råd-
huset, hvor der skal danses. Optoget føres 
an af  callere (danserleder) i to amerikaner 
biler.

Ikast invaderes af danse
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TORSDAG 13. MARTS 20148 

IKAST BRANDE Ikast-Brande-redaktionen:  ikast@herningfolkeblad.dk
Egnsredaktør:  Kim Kristensen  Tlf:  97 15 36 33

Siden er redigeret af:  Thomas Vang Nielsen

DET SKER

13-årig pige står bag 
nyt fastebillede til 
Faurholt Kirkes alter

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

FAURHOLT Få minutter inden guds-
tjenesten i Faurholt Kirke begyndte, 
kom 13-årige Signe Henriksen i tanke 
om en vigtig detalje.
Hun forlod sin plads på kirkebænken 
og hastede op til alteret, hvor hun di-
skret fjernede en snip af  det tøjstykke, 
der skjulte noget stort og firkantet.
Derefter skriblede hun sine initialer 
og vente tilbage til familien på kirke-
bænken.
Kort efter indtog sognepræst Karin 

Elisabeth Vestergaard scenen foran 
alteret, og orglet satte i gang som 
ouverture til dagens første salme.
Mange havde måske forventet, at man 
skulle vente endnu længere på at se, 
hvad der gemte sig bag klædet, men 
da Signe Henriksen og hendes familie 
skulle til stævne i Herning, blev den 
cliffhanger droppet, og sognepræsten 
gik lige til sagen.
- Vi ville så gerne have et nyt alterma-
leri, men havde samtidig ikke råd til 
at hyre en professionel maler til op-
gaven. Alligevel lå løsningen ligefor. 
Jeg kunne fra starten af  konfirmand-
undervisningen konstatere, at Signe 
havde et stort talent for at tegne og 
male, og efter lidt betænkningstid, ind-
vilgede hun i at påtage sig opgaven, 
sagde Karin Elisabeth Vestergaard, 
der herefter fjernede tøjstykket.

Bag det åbenbarede sig et flot og far-
verigt alterbillede, der illustrerede Jesu 
fristelser i ørkenen, og som netop pas-
ser ind i dagene op mod påsken.
I forbindelse med afsløringen skete der 
det temmelig usædvanlige i Faurholt 
Kirke, at de fremmødte klappede som 
et klart tegn på, at de var mere end 
tilfredse med, hvad de så, og hvad er 
kommer til at pynte på kirkens alter 
fra til påsken.
- Jeg blev spurgt af  præsten, om jeg 
ville tegne et motiv fra fasten. Derpå 
læste jeg en del om emnet og sagde 
så ja. Det har været rigtig spændende, 
siger Signe Henriksen, der skal konfir-
meres til foråret.
I forbindelse med afsløringen fik hun 
en kuvert i hånden som en påskøn-
nelse for kunstværket.

Sidste hånd på kunstværket

BRANDE

Torsdag 
Ingen tilmeldte arrangementer

Fredag
06.00 - 08.00: Brande Svømmecenter: Morgen-
badning.
09.00 - 10.00: Brande Svømmecenter: Svømning 
for pensionister.
10.00 - 12.00: Brande Svømmecenter: Åbent.
16.00. - 20.00: Brande Svømmecenter: Åbent.
20.00: RemisenBrande: Koncert med Nalle and 
His Crazy Ivans.

IKAST 
Torsdag
12.00 - 16.00: Kunstpakhuset, Lille Torv 5, Ikast: 
Udstillingen »Mostly Black and White«.
13.00 - 16.00: Klosterlund Museum og Natur-
center: Livet ved Bølling Sø, m.m.
14.00 - 21.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
15.00 - 17.00: Galleriet Jørgen Østergaard, Øster-
gade 44, Ikast: Udstillingen »Stedsans«.

Ikast Bio
12.00: Hr. Peabody og Sherman - 3D
12.00: Hr. Peabody og Sherman 
13.45: Lego Filmen - Et klodset eventyr
14.00: Far til Fire - Onkel Sofus vender tilbage
15.45: Klassefesten 2
18.30: Saving Mr. Banks
18.30: Klumpfisken
18.30: Kartellet 
20.45: Monumenternes Mænd
20.45: 12 Years A Slave
21.00: 300: Rise of an Empire - 3D

Fredag
09.00 - 12.00: Ved Stadome: Krokettræning for 
seniorer. Arr.: Ikast Senior Sport og Motion.
09.30 - 11.30: Ikast Kirkecenter: Legestue.
10.00 - 11.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
10.00 - 15.00: Genbrugsgården, Bording: Åbent.
12.00 - 16.00: Kunstpakhuset, Lille Torv 5, Ikast: 
Udstillingen »Mostly Black and White«.
14.00 - 17.00: Ikast Svømmecenter: Åbent.
15.00 - 17.00: Galleriet Jørgen Østergaard, Øster-
gade 44, Ikast: Udstillingen »Stedsans«.

Ikast Bio
13.45: Lego Filmen - Et klodset eventyr
14.00: Hr. Peabody og Sherman 
14.00: Far til Fire - Onkel Sofus vender tilbage
15.45: Klassefesten 2 
16.00: Klokkeblomst og Piratfeen
16.15: Hr. Peabody og Sherman - 3D
18.30: Saving Mr. Banks
18.30: Klumpfisken
18.30: Kartellet 
20.45: 12 Years A Slave
21.00: Monumenternes Mænd
21.30: Nimirndhu Nil

 Når man fattes penge, må man ty til børnearbejde. I dette tilfælde var det dog frivilligt, da man fra Faurholt Kirke spurgte Signe Henriksen, om hun ville hjælpe med et 
alterbillede.  FOTO: TOM LAURSEN

 Inden afsløringen skulle værket lige forsynes med kunstnerens 
initialer.  FOTO: TOM LAURSEN

KRIMINALSTOF
De årlige hede-
afbrændinger  
er i fuld gang

AF THOMAS VANG NIELSEN
tvn@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Der er fut på, når Natur-
styrelsen med vilje sætter ild på udvalgte 
hedearealer. Scenariet foregår hvert år, men 
er altid lige voldsomt at se på.
I denne tid er det dele af  Harrild Hede samt 
Vind Hede ved Holstebro og Randbøl Hede 
ved Billund, der får en varm behandling, 
fortæller Naturstyrelsen i en pressemed-
delelse.
Afbrændingerne sker for at pleje lyngen 
ved at fjerne blandt andet uønsket græs 
og udrydde lyngbiller. 
Ildspåsættelserne er led i en stor plan om 
igen at få Danmarks heder til at blomstre 
med lyng og andre hedeplanter. Projektet 
er støttet med 30 millioner kroner af  EU 
over fem år.
- Heden trænger til at blive tømt for næring. 
Lyng og hedevegetation har en evne til at 
gro i jord uden næring, men hvis der er for 
meget næring, bliver de udkonkurreret af  
græs og træer, siger skovfoged Hans Jensen 
fra Naturstyrelsen i Midtjylland, som står 

for afbrændingerne på blandt andet Har-
rild Hede. Naturstyrelsens kontrollerede 
leg med ilden skal være færdig 1. april. 
Efter den dato kommer der for mange dyr 
og insekter til, at det er hensigtsmæssigt.
Den våde vinter så længe ud til at blive 
et problem, fordi heden så sent som i sid-
ste uge flere steder stod under vand. Men 
med den nuværende vejrtype med varme 
og vind, går det stærkt med at tørre heden 
i bund.
- Det nytter ikke noget at brænde heden af, 

hvis man ikke brænder helt i bund på de 
store indlands lyngheder, hvor det primært 
er revling og gamle lyngplanter, der skal 
afbrændes. Hvis det øverste jordlag ikke er 
tilstrækkeligt tørt, får man kun en overfla-
disk afbrænding, hvor de tykke stængler 
fra lyngplanten og mos står tilbage efter 
afbrændingen. Men det ser ud til, at for-
holdene snart er ved at være de rigtige, 
fortæller Hans Jensen.

Fut i heden

 Igen i år er Naturstyrelsen ude med flammekasterne for at skabe kontrollerede 
afbrændinger af hedearealer. Nu står Harrild Hede blandt andet for skud. Billedet er fra 
en lignende afbrænding på Kolpensig Hede 9. marts 2011.  FOTO: THOMAS VANG NIELSEN

Skovbjergparken udvider  
med fire nye lejligheder  
grundet stor efterspørgsel

AF JESPER SØRENSEN
jes@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Byrådet har godkendt, at Skovbjergpar-
ken  i Ikast skal udvides fra 24-28 lejligheder. Dermed 
bliver det muligt for yderligere fire beboere med autisme 
at få gode, trygger rammer at bo i. 
- Vi udvider, fordi vi har et rigtig godt bosted for borgere 
med autisme. Der er stor efterspørgsel på lejligheder 
i Skovbjergparken, og personalet er i top, siger Frank 
Heidemann Sørensen (S), formand for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget.
De fire nye boliger bliver - som de 24 eksisterende - på 
75 kvadratmeter. 
Det forventes, at tilbygningen vil koste cirka 6.7 millioner 
kroner. De ekstra lejligheder vil ifølge Frank Heidemann 
Sørensen betyde, at fællesudgifterne for beboerne falder. 
Samtidig vil det give behov for seks-syv nye ansatte i 
Skovbjergparken.    

Nye boliger 
til autister

IKAST Politiet fik i går en henvendelse fra nogle 
ansatte i Ikast-Brande Kommune, som havde 
fundet en scooter, der var smidt i noget buskads 
ved en kommunal lagerhal i Svaneparken i Ikast. 
Politiet fandt ud af, at den røde scooter var den, 
som en endnu ukendt gerningsmand benyttede i 
forbindelse med mandagens indbrudsforsøg hos 
Spar Nord i Ikast. Det drejer sig om en scooter 
af  mærket PGO Hot 50, som onsdag ved 13-tiden 
blev fundet efterladt. Den røde PGO-scooter blev 
stjålet fra Ikast Svømmecenter 3. marts. Nu har 
politiet fundet frem til køretøjets rette ejer, der 
allerede har fået leveret scooteren tilbage.

Banktyv-scooter fundet

 Banktyvens flugtmiddel.  FOTO: POLITIET
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To hold skovløbere 
er i fuld gang med 
at nedbrænde 350 
hektarer af 
Randbøl Hede

Af Maria Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

FREDERIKSHÅB - Der bliver 
sprøjtet med benzin og die-
sel ude på Randbøl Hede i 
disse dage. Skovløbere fra 
Naturstyrelsen er nemlig i 
fuld gang med at brænde he-
den af som en del af det så-
kaldte EU-LIFE program, 
hvor der fra 2010 til 2015 er 
afsat knap 10 millioner kro-
ner til hedepleje.

Ild er et effektivt middel, 
fordi lyng som en såkaldt pi-
onærplante trives bedst i 
jord, der indeholder så lidt 
næring som muligt. Ilden 
fortærrer samtidig græsar-
ten blåtop, som efterhånden 
har indtaget de danske he-
der, fortæller skovfoged 
Claus Simonsen.

- Blåtop fortrænger lyn-
gen. Den har altid været på 
de danske heder, men fordi 
den naturlige balance har 
forskubbet sig, og mængden 
af kvælstof i luften forøges, 
er der kommet mere græs, 
siger Claus Simonsen og pe-
ger ud over de mange tuer af 
blåtop, der flere steder på 
Randbøl Hede er det mest 
dominerende syn.

- Vi udpiner jorden ved at 
brænde år efter år. Blåtop 
skal stresses. og vi kan se, at 
der bliver mindre og min-
dre. Så det kan godtgøres at 
brænde heden, siger han.

Vinden driller
Der går to hold af skovløbere 
på Randbøl Hede i denne 
uge for at brænde så meget 
ned inden den 1. april. Da 
begynder fuglene nemlig så 
småt at yngle, og så er det 
slut med at tænde ild.

- Det vil gerne brænde i 

dag, siger Peter Bülow, der 
går med brænderen.

I sidste uge måtte projek-

tet opgives. Det var for diset 
og gråt til, at ilden ville tage 
tag. Men det vil den nu,

- Men vinden driller. Plud-
selig brænder vi i medvind, 
og så går det stærkt, fortæl-

ler skovløberne. 
Der står hele tiden to klar 

til at slukke, hvis ilden løber 
løbsk, og en tredje passer på 
vandvognen, der også sør-
ger for, at ilden ikke spreder 
sig til de omkringliggende 
træer og marker.

Det gælder i det hele taget 
om at være opmærksom. 
For at det ikke skal gå for 
stærkt, brændes der i bælter 
op mod vinden.

Får på vej
Planen er at brænde 350 
hektarer af den 900 hekta-
rer store hede. Til april bli-
ver 200 får fra Lunderskov 
så sluppet ud for at afgræsse 
blåtop og andet græs. Det er 
første gang i mange år, at der 
kommer får på heden.

Pinsel gør lyngen godt

Peter Bülow styrer brænderen , der sprøjter en blanding af benzin og diesel ud. De to væsker i kombination er ikke så eksplosivt, som 
eksempelvis ren benzin. - Når Peter bliver for opkogt, tager én af os andre over, siger skovløber Mads Edvardsen.  FOTO: BENNY F. NIELSEN

Kolleger står klar til at slukke ilden , hvis der pludselig springer 
gnister over i et område, der helst ikke skal brænde. Hvis vinden 
driller, kan det pludselig gå stærkt.  FOTO: BENNY F. NIELSEN 

Rikke Dypping og Peter Bülow  
holder godt øje med det bælte 
af ild, der er tændt på heden.

EGTVED - Normalt holder 
KFUM Spejderne i Egtved 
kun loppemarked én gang 
om året. Det er altid den 
første lørdag efter Kristi 
himmelfartsdag, og dermed 
falder markedet i år lørdag 
den 21. maj. 

Men på grund af en aftale 
med Vejle Kommune om, at 
spejderne siden årsskiftet 
har fået lov at tage det tøj, 
der bliver indleveret på gen-
brugspladsen i Egtved, så 
har de nu så meget tøj, at ét 
loppemarked ikke er nok. 

Derfor inviterer KFUM 
Spejderne til Egtveds første 
tøjloppemarked på fredag 
den 14. marts fra klokken 13 
til 17 og igen på søndag den 
16. marts fra klokken 10 til 
15. Markedet finder sted på 
Nydamsvej 5 i lokaler, som 
er udlånt af en spejder-
forælder.

- Alt, hvad der sælges, 
sælges i bedste loppe-
markedstil, hvor der pruttes 
om priserne, og man kan 
gøre en rigtig god handel. 
Alle pengene går ubeskåret 
til KFUM Spejderne i Egt-
ved, fortæller spejderne.

De lover samtidig, at der 
vil komme flere tøj-loppe-
markeder i fremtiden.

Museet åbner
RANDBØLDAL - På lørdag 
den 15. marts åbner Rand-
bøldal Museet for sæsonen. 
Det sker mellem klokken 10 
og 16. 

Ligesom det er tilfældet 
resten af året, er der også fri 
entré denne dag.

Vandeksperimentariet 
uden for vil være i gang. 
Uden for kan man også 
prøve at farve garn med 
plantefarver i en stor jern-
gryde over bål. Inden for er 
der aktiviteter i vævestuen 
og på papirværkstedet, hvor 
de frivillige kunsthånd-
værkere arbejder og hjælper 
gæsterne. Husk madpakken.

Hvad sker der i 
Kirkens Korshær?
RANDBØL - Onsdag den 19. 
marts klokken 13.30 får Ons-
dagsklubben i Randbøl 
besøg af deres egen sogne-
præst Christina Munk.

Hun vil fortælle om Kirk-
ens Korshærs arbejde i 
Aarhus, og hvad man gener-
elt kan bruge en korshærs-
præst til.

Onsdagsklubben mødes i 
sognestuen på Hærvejen 47.

Ældres årsmøde
EGTVED - Ældre Sagen i Egt-
ved mødes til årsmøde i 
morgen fredag på Egetoft 
klokken 13.30. ”Winni og 
Anders” underholder, når 
punkterne på dagsordenen 
er ved vejs ende,

Spejdere er nu i 
tøjbranchen

EGTVED - En lille hund mi-
stede onsdag eftermiddag 
livet, efter der var gået ild i 
en opvaskemaskine i huset 
på Brakker Stationsvej, hvor 
hunden var alene hjemme. 
Ejeren kom hjem klokken 
16.10 og opdagede, at der 
var røg i hele huset. 

- Hunden er formentlig 
død af røgforgiftning. Hele 
køkkenet er udbrændt, og 
resten af huset er røgskadet, 
udtaler indsatsleder Kri-
stian Müller fra Vejle Brand-
væsen. 

Ejeren af huset måtte en 
tur på sygehuset til observa-
tion for røgforgiftning. 

Hund mistede 
livet i brand

Af Camilla Rytz
cary@vafo.dk

ØDSTED - En landejendom 
på Ribevej 27 i Ødsted, der 
har stået tom i over ti år, 
nedbrændte i nat. 

Vejle Brandvæsen fik alar-
men klokken 21.37 og an-
kom til stedet kort efter, 
men der var træhuset alle-
rede overtændt. 

Politiet oplyser, at der er 
mistanke om, at branden er 
påsat. En cirka 30-årig 
mand, der var omkring 180 

centimeter høj og iført koks-
grå dunjakke og mørke buk-
ser, blev set på stedet forud 
for branden. 

Politiet hører gerne fra læ-
sere, der har oplysninger i 
sagen. 

Det kan ske på telefon-
nummer 114. 

Landejendom nedbrændt i nat -   
Endnu en påsat brand?

Ilden havde godt  fat i ejendommen.  PRIVATFOTO
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Lørdag

15. marts 2014Vest
SERVICE
AFFALD

Ikast Genbrugsplads,
Hesselbjerg, Femhøje 3:
Åbent sommer: mandag-

j g, j 3

fredag 9-7.30, lørdag 9-16.
Vinter: Mandag-fredag: 
9-17, lørdag: 9-16

Bording Genbrugsplads,
Firhuse 9: Åbent sommer:

g g p ,

mandag og torsdag
12-17.30, fredag: 10.-17.30,
lørdag 9-16. Vinter: mandag
og fredag 12-17, fredag
10-17, lørdag: 9-16

BORGERSERVICE

Ikast Rådhus, Rådhusstrædet
6: Åbent mandag-tirsdag

,

9.30 - 14 , onsdag lukket,
torsdag 9.30 - 17.00, fredag
9.30 - 13.00.

ARKIV

Lokalhistorisk Arkiv i
Engesvang ved Engesvang
Bibliotek: hver tirsdag fra 14
til 17, lukket i skolernes
ferier. Efter aftale henvelse
til ejlas@ikast-brande.dk

LØRDAG
IKAST BIO

13.45: Lego - et klodset
eventyr, 14: Far til fi re, 14:
Lego - et klodset eventyr,
15.45: Klassefesten 2, 18.30:
Saving Mr. Banks, 18.30:
Klumpfi sken, 18.30:
Kartellet, 20.45: 12 Years A
Slave, 20.45: Monumentets
Mænd, 21: Rise of an Empire

DIVERSE

9-15: Bording, Trehuse 9: Kig
på livsstilsændring

13.30: Bording Hallen:
Jubilæumsopvisning. Arr.
Bording Gymnastikforening

19: Frederiksdal Forsamlings-
hus: Dilettant: Panik på
nettet

SØNDAG

13.45: Lego - et klodset
eventyr, 14: Far til fi re, 14:
Lego - et klodset eventyr,
15.45: Klassefesten 2, 18.30:
Saving Mr. Banks, 18.30:
Klumpfi sken, 18.30:
Kartellet, 20.45: 12 Years A
Slave, 20.45: Monumentets
Mænd, 21: Rise of an Empire

DIVERSE

Ingen arrangementer

GUDSTJENESTER

Engesvang Kirke: 10: Anne
Røndal Kjeldsen

Bording Kirke: 10.15: Samuel
Sandegaard Høeg

Christianshede Kirke: 8.45:
Samuel Sandegaard Høeg

Kragelund Kirke: Ingen
Funder Kirke: 10.30: Bo

Grymer
Ikast Kirke: 10: Jens Peter

Garne
Ikast Østre Kirke: 8.30: Thue

Raakjær Jensen
Faurholt Kirke: 10: Thue

Raakjær Jensen
Fonnesbæk Kirke: 10: Torben

Pedersen
Isenvad Kirke: 10: Anders

Kaufmann

MANDAG
IKAST BIO

13.45: Lego - et klodset
eventyr, 14: Far til fi re, 14:
Lego - et klodset eventyr,
15.45: Klassefesten 2, 18.30:
Saving Mr. Banks, 18.30:
Klumpfi sken, 18.30:
Kartellet, 20.45: 12 Years A
Slave, 20.45: Monumentets
Mænd, 21: Rise of an Empire

DIVERSE

9.30-11.30: Kragelund
Plejecenter: Kun for piger

10.15: Bording, Kærmindepar-
ken: Mandegruppe

19: Engesvang Hallen holder
generalforsamling

Mandag den 17. marts
Mandagsklubben i Nørskovlund mødes klokken 14 i forsam-
lingshuset, og denne dag handler det om Søs Holm, der har
været på cykeltur fra Silkeborg til Slovenien. Hun kommer og 
fortæller og viser lysbilleder.

Der er bankospil i Sandgårdsparken for pensionister og efter-
lønsmodtagere. Det er mellem 14 og 16, og det er Vennefor-
eningen, der arrangerer.

Klokken 19.30 er der i Mausing Menighedshus møde ved fri-
tidsforkynder Thorvald Jensen, Karup.

Tirsdag den 18. marts
Der er babybio i Mosaikken i Kjellerup klokken 10.30. Det er 
gratis.

Klokken 19 er der generalforsamling i Sjørslev-Demstrup
Vandforsyning, og det er i sognegårdens lille sal, det foregår.
Kjellerup Landbo Seniorklub afholder generalforsamling i
Glassalen klokken 19.00. De Tre Musikanter fra Års spiller.

j p g

Kjellerup Menighedshus arrangerer bibelkreds i hjemmene.
Det er klokken 19.30.

Foreningen Norden, Thorning Menighedsråd og Blichereg-
nens Museumsforening og foredragsforening arrangerer en 
aften med overskriften Nordisk Længsel. Møde med folkekul-
turen i maleren Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger og 
billedverden. Det er i forsamlingshuset i Thorning klokken
19.30.

Klokken 19.30 er der i Mausing Menighedshus møde ved
missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm.

Klokken 20 er der generalforsamling i Kjellerup Tennisklub i
Arena Midt i Kjellerup.

Onsdag den 19. marts
Klokken 9 kommer Pasgaard og viser tøj på Solgården i 
Sjørslev. Det er brugerrådet, der arrangerer.

Ældre Sagen har petanque på grusbanen i Kjellerup.
Der er familiegudstjeneste i Hinge Kirke klokken 18. KFUM/K 
arrangerer.

Klokken 14 er der lotteri på Søvangen, og det er Ans-Grøn-
bæk Pensionistforening, der står for det.

Klokken 19 er der fi losofi aften om venskaber set i en fi loso-
fi sk sammenhæng, og det er på biblioteket i Kjellerup.

Torsdag den 20. marts
Der er torsdagscafe i Ans Idræts og Kulturcenter klokken 9.30,
og det er Kræftens Bekæmpelse, der kommer.
Klokken 19 holder Socialdemokraterne i Kjellerup generalfor-
samling, og det er i 3Fs lokaler på Agertoften.

Klokken 19.30 er der foredrag i Alhuset i Kjellerup med vice-
præsident Per Larsen, der også er tidligere chefpoliti-inspektør.
Det foregår i et samarbejde mellem Aktive Kvinder og Kræftens
Bekæmpelse i Kjellerup.

Fredag den 21. marts
Ingen arrangementer

Lørdag den 22. marts
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel kommer klokken 14 i
Ans Kirke og synger.

Søndag 23-. mart
Klokken 9.30 er der gymnastikopvisning i Ans Idræts- og Kul-
turcenter- Det er Ans IFs gymnastikafdeling, der arrangerer.

UGEN DER KOMMER
Herunder fi nder du »Ugen der kommer«, hvor Avisen for-
tæller om arrangementer, der sker på Kjellerupegnen og
egnen omkring Frederiks og Karup den kommende uge.
Redigeret af Morten Hallstrøm

Bording Vandværk
fi k et underskud på 
100.000 kroner i 2013.
Værket har nu hævet
tilslutningspris i byen
med 1500 kroner

Af Morten Hallstrøm

BORDING: Bording Vand-
værk har hævet prisen for til-
slutning i byen fra 8500 til 
10.000 kroner.

Det fremgår af dagsorde-
nen i Teknik- og Miljøudval-
get, der har kigget på vand-
værkernes takster og
formuer.

Heri fremgår det også, at 
Bording Vandværk hører til
blandt de billigste, når det
gælder kubikmeter-prisen på 
vand. Prisen er 1,50 kroner,
og det er en del under gen-
nemsnittet for kommunens
vandværker. Prisen her er
3,02 kroner.

Vandværket har en formue
på rundt regnet 2,5 millioner
kroner, og en omsætning på
rundt regnet tre millioner 
kroner. 

Gennemsnittet for kommu-
nens værker er tilsvarende 
henholdsvis 1,9 millioner

kroner og 1,7 millioner kro-
ner - i runde tal. 

Bording Vandværk har i øv-
rigt lige haft generalforsam-
ling, og formanden Knud
Overby, der lige som de øvrige
blev genvalgt,  fortæller, at
vandværket havde et under-
skud i regnskabsåret på 
100.000 kroner.

På generalforsamlingen 
fortalte Knud Overby, at
vandværkerne bliver pålagt
øgede omkostninger til admi-
nistration og den slags som 
følge af Vandsektorloven. Det
koster årligt 100.000 kroner 
om året for vandværkerne.

- Det mærker vi også på 
Bording Vandværk. Da vi 
både er ejere og kunder, er 
der ikke andre til at fi nansiere 
bureaukratiet. Vi kommer
derfor til at stå tilbage med 
regningerne for det nye tiltag,
fortalte han.

Der bliver dog ingen stig-
ningerne i kubikmeter-prisen 
nu og her. Vandværket skal 
bruge af formuen.

Der er tilsluttet to huse i
byen og tre landhuse i året, 
der er gået.

Der er tilslutninger for i alt
104.000 kroner. I den forbin-
delse er der nedgravet 580
meter rør, og der har været

lidt reparationer på lednings-
nettet, en utæthed på et ru-
stent vandrør i Sepstrup, lige-
som der er reparereret fi re 
anboringer samt en anbo-
ringshane.

En dykpumpe er blevet ud-
skiftet, og vandværket har 
fundet et nyt nedsivningsan-
læg på sportspladsen. 

Der er i 2013 blevet udskif-
tet 300 vandmålere, og ud-
skiftningen fortsætter i år.

Mængden af udpumpet
vand var i 2013 cirka 310.000
kubikmeter mod 289.000 ku-
bikmeter året før.

Det har været støt stigende
år til år. Der er i alt solgt
278.000 kubikmeter vand.
Den største vandforbruger 
var fra Frederiksværkvej med 
12.800 kubikmeter.

Vandpriserne i 2014 er
uændret: Fast afgift: 400 kro-
ner. Pris for de første 500 ku-
bikmeter: 1,50 krone (heref-
ter 1 krone). Statsafgift: 6,13 
kroner. Der er en kloakafgift
på 500 kroner samt en pris
per kubikmeter på 27,50 kro-
ner per kubikmeter. 

Bording Vandværk havde i
2013 100 års jubilæum, og 
det blev fejret med skulp-
turafsløring og udgivelse af 
jubilæumsskrift.

Underskud hos vandværk

ANS: Ved fl ere lejligheder er
der i Grønbæk Sogn læst op af 
Henning Toft Bros erindrings-
fortællinger »Fra en havvendt 
kyst«. Med indlevelse og hu-
mor beretter han om livet på
den jyske vestkyst, barndom-
men og ungdomslivet i Thy-
borøn. Dertil kommer hans
sange, der er bygget over de
erindringsbilleder, der har
dannet sig i ham.

Mange kender sikkert en af 
de mest brugte og kendte
sange, afspillet i Giro 413:

»Fuglene letter mod vinden«, 
indsunget af gruppen Tørfi sk,
som han selv har været med-
lem af.

»Fra fi skerkøje til bispestol«
har han kaldt sit foredrag el-
ler causeri ved sogneaftenen
den 25. marts kl 19.30 i Ans
Sognehus.

Foredraget vil kredse om de
store udfordringer, folkekir-
ken står i og pege på de rige 
muligheder, vi har for at være
en nærværende og vedkom-
mende kirke.

Nordjysk biskop til Ans

Takket være det varme
og tørre vejr kan
Naturstyrelsen snart
sætte ild til hederne

HARRILD: Der kommer røg
og fl ammer over en lang ræk-
ke af de danske hedelandska-
ber i de kommende uger. Al-
lerede i denne uge vil
Naturstyrelsen forsøge af sæt-
te ild på blandt andet Harrild
Hede og Vind Hede. På Rand-
bøl Hede har de første fl am-
mer rejst sig. Afbrændingen
sker for at styrke lyngen og 
forhindre, at den gror til i
græsser eller buskads. Af-
brændingerne er led i en stor 
plan om igen at få Danmarks
heder til at blomstre med lyng
og andre hedeplanter. LIFE –
hede kaldes projektet, som er 
støttet med 30 millioner kro-

ner af EU over fem år.
- Heden trænger til at blive 

tømt for næring. Lyng og he-
devegetation har en evne til at
gro i jord uden næring, men 
hvis der er for meget næring, 
bliver de udkonkurreret af 
græs og træer, siger skovfoged
Hans Jensen fra Naturstyrel-
sen i Midtjylland, som står for
afbrændingerne på blandt 
andet Harrild Hede.

Naturstyrelsen har frem til
1. april til at brænde heder af. 
Efter den dato kommer der
for mange dyr og insekter til,
at det er hensigtsmæssigt. 
Den våde vinter så længe ud
til at blive et problem, fordi 
heden så sent som i sidste uge
fl ere steder stod under vand.
Men med den nuværende
vejrtype med varme og vind,
går det stærkt med at tørre
heden i bund.

- Det nytter ikke noget at 

brænde heden af, hvis man
ikke brænder helt i bund på 
de store indlands lyngheder, 
hvor det primært er revling og
gamle lyngplanter der skal 
afbrændes. Hvis det øverste 
jordlag ikke er tilstrækkeligt
tørt, får man kun en overfl a-
disk afbrænding, hvor de tyk-
ke stængler fra lyngplanten
og mos står tilbage efter af-
brændingen. Men det ser ud
til, at forholdene snart er ved
at være de rigtige, siger Hans 
Jensen.

I denne uge forventes det, 
at der skal sættes ild på Har-
rild Hede, Nørlund Plantage
og Vind Hede. I bla. Vendsys-
sel er der stadig så meget
vand, at det vil tage frem til 
24-31 marts før de store af-
brændinger kan komme i
gang. Det drejer sig om blandt
andet Tranum Plantage og
Bunken.

Nu kommer der fut i hederne

De to aber blev
fundet i god behold

Af Anne Katrine Pedersen

IKAST: Politiet efterlyste fre-
dag morgen to dværgsilke-
aber, som forvandt mellem 
onsdag klokken 22 og torsdag
klokken 12 fra et hus på Engt-
often i Isenvad.

Aberne kan ikke tåle kulde, 

og derfor hastede det med at
fi nde dem.

Ejeren, Daniel Madsen,
havde endevendt hele huset i
sin søgen efter de to aber, 
men så alligevel ikke ... De vi-
ste sig nemlig at være lige dér, 
hvor der blev kigget allersidst.

- De var kravlet ind i et hul-
rum i køleskabsdøren, hvor 
min kone pludselig så den ene
stikke hovedet ud fra. Vi hav-
de ellers kigget bag køleska-

bet i går, men de har gemt sig
inde i et hulrum, der ikke er 
større end 15-20 cm, fortæller
en lettet Daniel Madsen.

Heldigvis havde aberne
haft det lunt og godt i deres 
gemmested, så der var ikke
sket noget med dem.

Dværgsilkeaberne, som
hedder Mario og Jones og er
henholdsvis to og seks år, er 
nu lige så stille på vej tilbage i 
deres bure.

Silkeaber havde
gemt sig i køleskabet
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LØSNING PÅ SUDOKU HIGH FIVE SØNDAG

Vejret 17. marts 2014 Vejret verden rundt Solen

Vejret de næste 5 døgn

 Temperaturer     Nedbør

 Højvande

 Månen

Lidt eller nogen sol og stedvis mulighed 

for enkelte byger. Temp. omkring 

8 grader og hård vind omkring vest.  

I aften og i nat mest skyet og mulighed 

for lidt regn eller byger. Temp. om-

kring 5 grader og jævn til hård 

vind fra vest og sydvest.

TIRSD.

13

13

15

13

13

13

13

13

7

8

8

10

9

9

8
9

8

9

7

Lidt sol og stedvis enkelte 

byger. Temp. mellem 7 og 

10 grader og hård vind til 

kuling omkring vest. I aften 

og i nat mest skyet vejr med 

lidt regn eller byger. Temp. 

omkring 5 grader.

Danmark i dag

10

ONSD.

10

TORSD.

10

FRED.

10

LØRD.

10

Tirsdag: Mest skyet vejr og stedvis lidt regn eller byger. Temp. mellem 6 

og 9 grader og frisk vind omkring vest.

Onsdag: Mest skyet vejr med regn. Temp. mellem 5 og 9 grader og frisk 

vind, mest omkring vest.

Torsdag: Mest tørt vejr med lidt eller nogen sol de fl este steder. Temp. 

mellem 9 og 13 grader og frisk vind omkring sydvest.

Fredag og lørdag: Lidt eller nogen sol med byger fl ere steder. Temp. mel-

lem 8 og 12 grader og frisk vind fra sydvest.
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Algarve 22
Amsterdam 11
Antalya 20
Barcelona 21
Berlin 11
Bodrum 20
Bruxelles 12
Budapest 15
Cypern 21
Dublin 11
Edinburgh 10
Gran Canaria 23
Istanbul 16
Korfu 20
Kreta 17
Lanzarote 26
Lissabon 21
London 13
Madeira 21
Madrid 20
Malaga 22
Mallorca 17
Malta 16
Nice 15
Nuuk -4
Oslo 7
Paris 13
Prag 13
Reykjavik -1
Rhodos 18
Rom 18
Stockholm 0
Tenerife 25

Thorshavn 4
Varna 17
Venedig 14

8

-1

1

-1

0

7

-3

16

13

9

11
11

13

13

11
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18

15

2021

18

15

16

Tromsø

Stockholm

Reykjavik

Helsinki

Oslo

Warszawa

Berlin

Amsterdam
London

Dublin

Paris

Prag

Wien

Lissabon
Rom

Athen

Dagtemperaturer og vejr i dag ved middagstid

Europa            Dag     Nat                                            Dag   Nat
10
9

10
10
8
11
9
11
11
8
8

14
9
11

14
13
9
9

13
6
8

10
12
12
-11

1
7

10
-2
15
8
-3
12

2
10
9

 
letskyet 
overskyet 
regnbyge 
solrigt 
letregn 
solrigt 
overskyet 
letskyet 
regnbyge 
skyet 
skyet 
solrigt 
letskyet 
solrigt 
tordenb.  
solrigt 
solrigt 
skyet 
letskyet 
solrigt 
solrigt 
solrigt 
solrigt 
skyet 
skyet 
solrigt 
overskyet 
skyet 
skyet 
regnbyge 
solrigt 
sne 
solrigt 

skyet 
regnbyge 
skyet 

Mellem- og Fjernøsten

Nord- og Sydamerika

Afrika 

Bali 29
Bangkok 35
Beijing 20
Eilat 29
Hongkong 22
New Delhi 32
Phuket 33
Singapore 29
Sydney 25

Cape Town 26
Kairo 26
Nairobi 24
Tunis 18

Boston -2
Buenos Aires 24
Chicago 2
Los Angeles 23
Margarita 28
Mexico City 24
Miami 28
New York -1
San Francisco 19
Sao Paulo 30
Seattle 8
Toronto -5

26
26

3
16
17
15
27
24
16

14
17
16
12

-5
19
-6
12
25
10
24
-3
9

20
6

-11

byger 
byger 
letskyet 
letskyet 
skyet 
solrigt 
tordenb.  
tordenb.  
solrigt 

solrigt 
letskyet 
regnbyge 
skyet 

skyet 
letskyet 
letskyet 
letskyet 
solrigt 
letskyet 
regnbyge 
letsne 
letskyet 
tordenb.  
byger 
skyet

I Aalborg går solen i dag ned kl. 

i morgen kl.

18.26 og står op 

06.33

I Thisted går solen i dag ned kl. 

i morgen kl.

og står op 

06.40

18.32

Dagen er

Dagens længde er

tiltaget med 5 timer og 17 minutter

11 timer og 53 minutter

I Aalborg går månen ned kl. 

kl.

06.26 og står op 

19.46

I Thisted går månen ned kl. 

kl.

og står op  

19.52

06.32

Sidste kvarter

Første kvarter

Nymåne

Fuldmåne7/4

24/3

15/4

30/3

        Maksimum   Måneden frem til i går kl. 05.00

        Minimum   Måneden sidste år

----- Normal for måneden  Gennemsnit for måneden

Luftfugtigheden i Nordjylland forventes i dag at være:  Lav

Uv-indekset i Nordjylland forventes i dag at være:  2,4

Skagen

Frederikshavn

Hirtshals

Hanstholm

Thisted

Thyborøn

Aalborg

Hals Barre

04.20 - 17.40

06.00 - 17.50

03.40 - 16.10

04.10  - 16.10

12.20  - 20.40 

04.10  - 17.10

08.30 - 19.40

07.50  - 18.40 

15

10

5

0

160

120

80

40

0

1   15           31 Skagen Aalborg  Haverslev

Skagen: 16,7 mm Aalborg: 20,3 mm Haverslev: 20,3 mm

0

Så er det sæson for Dan-
marks største bål. Natursty-
relsen sætter i dag ild til fle-
re jyske heder for at pleje 
lyngen. Dermed er der ud-
sigt til en både længere og 
mere omfattende sæson for 
hedeafbrænding end nor-
malt.

- Det er det lune og solrige 
vejr, som betyder, at vi kan 
starte allerede nu. Ofte må 
vi vente til slutningen af 
marts, siger skovfoged Hans 
Jensen fra Naturstyrelsen til 
DR Midt og Vest.

Det er en stor fordel, at sæ-
sonen starter tidligt, for Na-
turstyrelsen har planer om 
at brænde mange hundrede 
hektarer hede af i år. Og det 
hele skal være overstået til 
1. april af hensyn til dyreli-
vet.

Når der er tale om særligt 
store arealer i år, så skyldes 
det et igangværende pro-
jekt, støttet af LIFE midler 
fra EU. Her får Danmark 30 
millioner kroner over fem år 
til at pleje de jyske heder.

- Heden er et kulturland-
skab, som skal plejes, lige-
som hedebønderne gjorde 
det i gamle dage. Det vil si-

ge, at lyngen skal afbrændes 
og gerne afgræsses. I nogle 
områder går vi helt til bunds 
og skræller lyngtørven af for 

at give plads til nye friske 
spirer, siger Hans Jensen.

I dag tilføres heden så me-
get næring fra omgivelser-

ne, at lyngen efterhånden vil 
gro til i græsser og træer 
med mindre heden plejes.

Tørt forår sætter tidlig 
gang i hedeafbrænding

Den knastørre hede nærede branden, som også fik godt fat i bjergfyrene. Brandbælter var anlægt for 
at stoppe branden før klitterne ved havet. Arkivfoto: Ole Iversen

Nattens mørke er uforudsigeligt, og mange kender sikkert 
frygten for det dunkle fra deres barndom. Men de voksne 
kan også være mørkeræde. Det viser en undersøgelse, som 
YouGov Panelet har foretaget for metroxpress. Her svarer 
cirka halvdelen, at de er bange, når de går alene rundt i en 
mørk skov, og næsten hver 10. fortæller, at de bliver rædde, 
når mørket har lagt sig hjemme i privaten.

For Henrik Høgh-Olesen, der er professor ved psykologisk 
klinik på Aarhus Universitet, kommer tallene ikke som no-
gen overraskelse.

- I mørket er man i fare, fordi man kan blive overfaldet, og 
samtidig er mennesket et komplekst væsen, fordi vi kan fo-
restille os alle mulige ting, siger han til metroxpress.

Der findes ikke officielle tal på, hvor mange danskere der 
er bange for mørke, men hos Psykologerne Johansen, Kri-
stoffersen og Pedersen i København behandler man hvert år 
10-20 med lidelsen.

Voksne er bange for mørke

Mandag 17. marts 2014 Thisted Dagblad Vejret 23 ...
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www.husejer.novasol.dk

Kontakt os
og book et uforpligtende møde

39 14 35 00
ejerservice@novasol.dk

Vi 
udbetaler 

op til
20.700 kr. 
i lejeforskud

Vi oplever en utrolig fremgang i antal bookinger, og vi kommer til at 

mangle feriehuse til udlejning. Vores gæster efterspørger hyggelige og 

velholdte feriehuse. Har du ikke lyst til at udleje dit gennem NOVASOL?

Udlej dit feriehus og  
tjen penge til at forsøde tilværelsen

Kongehuset har 
ikke eneret i statsskove 
I medierne er det den senere tid kommet 

til at fremstå som om, at kun Kongehuset 
må gå på jagt i flere hundrede statsskove, og 
at Kongehuset først nu åbner for, at andre 
kan komme til. Men der foregår masser af ik-
ke-kongelig jagt og masser af aktiviteter i de 
”kongelige” skove.

Kongehuset har ganske rigtigt jagtrettighe-
der til cirka 63.000 hektar i de danske statssko-
ve efter en gammel aftale. Denne ret har Kon-
gehuset udnyttet til 4-6 kongejagter om året, 
desuden til enkeltmandsjagter på Bornholm 
og i Nordsjælland. Resten af tiden tilbydes jag-
ten af Naturstyrelsen til almindelige danskere.

Det gælder ikke mindst nyjægerjagter, som 

sidste år blev fordoblet til 80 årligt. Her får jæ-
gere med nyt jagttegn mulighed for en første-
gangs jagt-oplevelse i statens skove.  Disse jag-
ter foregår primært på de kongelige områder.

Det samme gælder de tidligere repræsen-
tationsjagter, som sidste år blev afskaffet og 
erstattet med invitationsjagter, hvor naturfor-
valtningsenhederne lokalt kan invitere jagt-
foreninger, naboer og borgere, der har gjort en 
særlig indsats lokalt for naturen. Der er i næste 
jagtsæson planlagt 80 invitationsjagter.

Der er altså ikke ”ubrugte regentarealer”.  
Alle arealer i statens skove er i brug og åbne 
for borgerne, og hvor jagt ikke er i væsentlig 
konflikt med andre interesser, er der jagt.

Nu skal heden brænde 
Naturstyrelsen brænder lynghederne af. 

Ikke for at heden skal forsvinde, men for 
at holde lyngen ung og frisk og forhindre, at 
heden gror til i krat.

Randbøl Hede ved Vejle, Lønborg Hede ved 
Skjern, Vind Hede syd for Holstebro, Rebild 
Bakker syd for Ålborg, Hulsig Hede ved Ska-
gen og heden på Hammeren på Bornholm er 
blandt de heder, som Naturstyrelsen i sidste 
måned begyndte at plejede med ild.

Fakta om afbrænding  
Heden skal udnyttes. I gamle dage sendte bon-
den får og kreaturer ud og græsse på heden. Og 
lyngen blev slået og bragt hjem til gården i form 
af foder til dyrene. På den måde blev heden 
udpint og lyngen holdt ung. Bonden brændte 
også heden af engang imellem, da han vidste, 
at foderværdien i den unge lyng, som kommer 
efter afbrændingen, er langt højere end i den 
gamle lyng.

Denne praksis ophørte for 50-100 år siden. 
I dag indgår heden ikke i landmandens drift. 
Derfor er Naturstyrelsen nødt til at pleje heden. 

Ophører plejen vil heden springe i skov i løbet 
af 10-20 år.

Dyrelivet på heden. Mange insekter, planter, 
fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. 
De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes.

Hjejlen var før i tiden en meget almindelig 
fugl på heden. Den kræver store arealer med 
meget lave planter. I dag er hjejlen meget sjæl-
den som ynglefugl. Tinksmeden er en anden 
fugl, som kun yngler i de store hedeområder.

Sådan gør man. Et hedeområde svarende til 
en til fem parcelhusgrunde brændes af på én 
gang. Når området er lille, kan smådyr nå at 
forlade det. Før ilden tændes laves et brand-
bælte rundt om området. Der er personale 
med ildslukkere på stedet. Politiet er informe-
ret og der er indhentet tilladelse hos den lokale 
brandinspektør.

Hedeafbrænding foregår altid i det tidlige 
forår, inden fugle og andre smådyr begynder 
at yngle.  

Hunde skal som udgangspunkt altid være 
i snor i naturen. Det skyldes, at hunden 

kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr 
og til gene for andre friluftsgæster. Reglerne 
fremgår af Hundeloven

Vis hensyn
Også hunde i snor kan virke skræmmende. Vis 
derfor altid hensyn til andre skovgæster. Tænk 
for eksempel på, at en gøende hund kan for-
skrække hesten og cyklisten, så der opstår far-
lige situationer.

 Husk, at alle hunde - også de ellers fredelige 
og velafrettede - har et jagtinstinkt

 Husk, at reglerne også gælder, selv om der 
ikke er opsat skilte

 Husk, at der gælder særlige regler for træ-
ning af hunde. Kontakt derfor den lokale 
enhed af Naturstyrelsen, hvis du har planer 
om hundetræning

Hold altid hunden i snor! Så er man et godt 
eksempel for andre og undgår bøder. Natursty-
relsen anmelder det til politiet, hvis man lader 
sin hund løbe løs på Naturstyrelsens arealer, 
hvor man ikke har fået lov.

På stranden
I sommerhalvåret, fra april til og med septem-
ber, skal hunde være i snor på stranden. I vin-
terhalvåret, fra oktober til og med marts, må 
man gerne lade sin hund være løs på stranden, 
men kun hvis den ikke risikerer at forvolde an-
dre skade, jævnfør Hundeloven.

På en del strande er der dog helt forbudt at 
medtage hunde – læg derfor altid mærke til en 
eventuel lokal skiltning.
Hundeskove
Der er etableret mere end 200 hundeskove over 
hele landet. Hundeskovenes placering afhæn-
ger for eksempel af afstanden til tætbebyggede 
boligområder, lokale hundeluftningsmulighe-
der, omfanget og sårbarheden af det lokale dy-
reliv og behov for hegning og om grundejeren 
finder det hensigtsmæssigt for ham.

Grundejeren fastsætter selv regler for sin 
hundeskov - tjek derfor altid efter hos skoveje-
ren om reglerne for hans hundeskov.

Reglerne for Naturstyrelsens mere end 150 
hundeskove gælder derfor ikke automatisk hos 
kommuner eller private skovejerere.

I Naturstyrelsens hundeskove må man lade 
sin hund løbe frit - under forudsætning af, at 
man har ”fuldt herredømme” over hunden, det 
vil sige helt svarende til Hundelovens bestem-
melser om ”fuldt herredømme”.

”Fuldt herredømme” betyder, at hundeføre-
ren kan standse hunden, hvis den for eksempel 
angriber andre dyr og mennesker. Det betyder 
helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kon-
takt til føreren og ikke må genere andre gæster, 
hunde eller det vilde dyreliv, for eksempel ved 
at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke for 
eksempel prompte kommer på kald skal derfor 
føres i snor eller holdes ved fod. Det er som ud-
gangspunkt hundeføreren, som har ansvaret 
for at undgå konflikter.

Hund i 
naturen
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Bare roligt!
- vi klarer alt dit vask:

Bredgade 52 . Herning . Tlf. 97 12 17 43 . www.vask-rens.dk

Dit lokale renseri er lige i nærheden!

Vi henter i fl g. byer: TJØRRING, AULUM, BORBJERG, VILDBJERG, VIDEBÆK, RINGKØBING, 
SKJERN, TARM, ØLGOD, BRANDE, IKAST og SUNDS.

Gardiner, dyner, puder, rullemadrasser, måtter
Ja, alt dit tøj - fra inderst til yderst…

Nu søges der 
om tilladelse til 
renovering og 
ombygning af Åhuset, 
så det kan blive en 
integreret del af 
Naturcenter  
Harrild Hede

AF FLEMMING THULSTRUP
flt@herningfolkeblad.dk

HARRILD Efter blot halvandet år ef-
ter indvielsen står Naturcenter Harrild 
Hede med et problem, men absolut ét 
af  den positive slags.

Stedet er nemlig blevet så stor en 
succes, at man har mere end svært ved 
at huse alle de gæster, der strømmer 
til det naturskønne område.

I løbet af  det første år, der endda 
først startede ved den officielle åbning 
i april, var der 195 forskellige arrange-
menter på Naturcenter Harrild Hede, 
og det blev til omkring 3500 registre-
rede gæster, men hertil kommer så de 
mange, der bare tog en privat udflugt 
til stedet.

- Det er i sig selv meget positivt, 
men det har også betydet, at det ind 
imellem kniber med pladsen, fortæller 
centerleder og naturvejleder Torben 
Bøgeskov fra Naturstyrelsen, der i 
samarbejde med Ikast-Brande Kom-
mune driver naturcentret.

- Vi vil jo nødig sige nej til institutio-
ner, skoler og foreninger, men det kan 
i sidste ende blive løsningen, hvis vi 
ikke får lidt mere råderum, siger cen-
terlederen.

Derfor har man søgt kommunen 
om tilladelse til at renovere Åhuset, 
der ligger et par stenkast fra selve 

hovedbygningen. Her er det planen at 
indrtte køkken-faciliteter og i det hele 
taget gøre bygningen egnet til ophold 
gennem længere tid.

I øjeblikket benyttes Åhuset kun af  
det jagtkonsortium, der for tiden har 
jagten i området. Det vil de fortsætte 
med, også efter en eventuel ombyg-
ning.

Politisk glæde
For lokalpolitikerne er det mere end 
vanskeligt at få armene ned over den 
succes, som Naturcenter Harrild Hede 
har haft i sin relativt korte levetid, og 
formanden for Kultur- og Fritidsud-
valget Helle Mathiasen (FL) er med i 
koret.

- Det er et fantastisk aktiv for os, 
og den store tilstrømning går fint i 
tråd med vores 2020-målsætning om, 
at borgerne skal være aktive. Til min 
store glæde kan jeg også konstatere, 
at skolerne er flittige gæster, og det er 
ikke blot de mindste klasser, der kom-
mer. Også gymnasiet og folkeskolens 
ældste klasser begynder i stigende 
grad at gøre brug af  centrets mange 
muligheder, siger udvalgsformanden.

Konkret har glæden over Naturcen-
ter Harrild Hede udmøntet sig i, at der i 
budgetforliget er afsat 300.000 kroner, 
der formentlig vil gå direkte til en re-
novering af  Åhuset.

Forskningsprojekt
Blandt de mange gæster på stedet har 
psykiatrien og arbejdsmarkedscentret 
også været hyppige gæster på Natur-
center Harrild Hede.

I en forbindelse lægges der nu op til 
i form af  et konkret forskningsprojekt, 
hvortil blandt andre Fritidsrådet yder 
støtte.

Her vil det blive undersøgt, hvilken 
gavnlig effekt, som motion og nærkon-
takt med naturen kan have på menne-
sker med et skrøbeligt eller utilpasset 
sind.

- Vi ved i forvejen en del om den 
store værdi, det har, men det kunne 
være dejligt at få det dokumenteret, 
påpeger Torben Bøgeskov.

Naturcenter Harrild Hede har i øv-
rigt fået sin egen vennekreds i form af  
støttegruppen Harrild Hedes Venner.

Dens første formand er Flemming 
Bro, og støttegruppens første store 
udspil bliver en invitation af  børne-
havebørn i efterårsferien, hvor de vil 
blive tilbudt en række forskellige ak-
tiviteter.

Naturcenter mangler plads

 Naturcenter Harrild Hede har fra begyndelsen været en gedigen succes. Nu håber man på at kunne integrere Åhuset 
som en del af centret, så man kan få plads til alle de mange gæster.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN

 Centerleder og naturvejleder 
Torben Bøgeskov fra Naturstyrelsen 
oplyser, at Naturcenter Harrild Hede 
i løbet af centrets første leveår 
havde omkring 7500 registrerede 
gæster.  FOTO: TOM LAURSEN

BRANDE Forleden aften havde Brande Sorop-
timistklub sammen med Hotel Dalgas budt til 
efterårshygge - og det blev det.

Gæsterne forsynede sig fra buffet’en,  mens 
Luis Anquita leverede musikken. 

Der kunne sagtens have været en snes 
stykker mere uden det gjorde noget, men de 
fremmødte have en sjov aften - ikke mindst da 
Arne Andersen foldede sig ud i en hollandsk 
auktion over nogle sponsorgaver. 

Det var tredje gang, at soroptimisterne var 

med i et sådant arrangement. Overskuddet 
fra aftenen går ligeligt til Kenya mellem et 
biblioteksprojekt i Kibera, Nairobi og Vision 
& Passion Fellowship Skolen i Kisumu, og det 
blev til et samlet overskud på 4300 kroner.

Pænt overskud  
fra hyggeaften
Soroptimisterne havde arrangeret middag  
til fordel for Kenya-projekter
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“Er du kommet til skade?”

J e n s e n
A d v o k a t f i r m aB S J

Vi er eksperter i behandling af 

PERSONSKADER
Vi skaffer årligt tilskadekomne 
millioner i erstatning 

Du får rimelige advokat-
omkostninger erstattet 
af ansvarsforsikrings-
selskabet.

Snyd ikke dig selv for 

RÅD OG BISTAND
i forbindelse med personskader:

Gratis

gennemgang af

erstatnings-
sager Porschevej 3 • 7100 Vejle

Tlf. 7680 1690 • bj@bjsj.dk • www.bjsj.dkRing gratis til os på 7680 1690

ERSTATNINGSADVOKATERNE

BILLUND - Børne- og Kultu-
rudvalget i Billund Kommu-
ne var på en svær opgave, da 
udvalget tirsdag den 5. maj, 
skulle udpege kandidater til 
et nyt paragraf 17 stk. 4 ud-
valg, der skal sikre inddra-
gelse, en bredt forankret 
debat og i sidste ende kom-
me med et konkret forslag til 
en kultur- og fritidspolitik 
for Billund Kommune.

- Interessen for at deltage i 
det nye udvalg har været im-
ponerende flot, og vi har 
stået med et felt af 28 meget 
kvalificerede kandidater. 
Vores opgave har været at 
vælge fire kandidater, der 
sikrer at udvalget repræsen-
terer kommunen bredt geo-
grafisk og samtidig sørge for 
at både kultur- og fritidslivet 
er repræsenteret, siger Kla-
ra Lyskjær Noer, der er for-
mand for Børne- og Kultu-
rudvalget i Billund Kommu-

ne.

Opfylder de samlede 
kriterier på beste vis
De fire kandidater, som er 
valgt er:

Steen Appelon, der er ind-
stillet af Kulturelt Samråd og 
Billund Friluft og som re-
præsentant for Kulturlivet.

Mads Helbo, som er ind-
stillet af Magion Grindsted 
og repræsentant for kulturli-
vet.

Ole Velo Jensen, indstillet 
af flere foreninger i Vorbas-
se og repræsentant for fri-
tidslivet.

Ole Nielsen, Sdr. Omme, 
indstillet af flere foreninger i 
Sdr. Omme og repræsentant 
for fritidslivet.

- Vi har selvfølgelig læst 
høringssvarene og diskute-
ret dem nøje. Vi har valgt de 
fire kandidater, fordi vi der-
med på bedste vis opfylder 

de samlede kriterier. En af 
opgaverne i udvalget er at 
sikre bred inddragelse, og 
her er jeg sikker på, at BKI, 
BI, GGIF og de øvrige inte-
ressenter, der ikke har fået 
en kandidat med i selve ud-
valget, kommer til at spille 
en vigtig rolle, siger Klara 
Lyskjær Noer.

Mange involveret
Det paragraf 17 stk. 4 udvalg, 
der har arbejdet med den 
landdistriktspolitik, der net-
op nu er ude i høring, har 
holdt fire workshops, inte-
ressentinterviews med me-
re, og rigtig mange borgere, 
foreninger og virksomheder 
har på den måde været di-
rekte involveret i at udforme 
politikken.

- Vi skal have fundet vores 
model, men der er ingen 
tvivl om at vores ambition er 
at sikre bred inddragelse, og 

at alle kommer til orde. Her 
vil BKI, BI og GGIF naturligt 
være vigtige medspillere på 
fritidsområdet, siger Lars 
Hansen, der er valgt som 
formand og en af de tre poli-
tiske repræsentanter i det 
nye udvalg.

En vigtig opgave
Udover Lars Hansen delta-
ger Kris Skriver og Jørn Poul-
sen fra Byrådet.

- Den store interesse for at 
indstille kandidater er for 
mig et signal om, at en kul-
tur- og idrætspolitik er rigtig 
vigtig for mange af vores fri-
villige. Det gør det til en vig-
tig og spændende opgave 
for os som udvalg at sikre 
den brede inddragelse og 
dialog og samtidig komme 
frem til et konkret forslag in-
denfor et område med man-
ge interessegrupper, siger 
Lars Hansen.

Kandidater til nyt udvalg på Kultur- 
og Fritidsområdet på plads 

Af Niels Helbo
redaktionen@billund-ugeavis.dk

Søndagens vejr tilsmilede 
områdets udendørs aktivite-
ter. På Naturrum Kirstinelyst 
afholdt man årets første ar-
rangement med titlen LIV PÅ 
HEDEN. Rigtig mange havde 
valgt at lægge turen forbi, må-

ske også som en ekstra lille 
udflugt i anledning af Mors 
Dag. 

En meget spændende akti-
vitet, som trak mange folk til, 
var fåreklipning. Personale 
fra Mosevangens skov- og na-
turpleje mødte op med 6 tyk-
pelsede gimmerlam fra året 
før. Fårene havde aldrig prø-

Naturrum Kirstinelyst viser Liv på heden

Mette er ved at klippe et af de 6 medbragte får

Børnene kunne godt lide at røre ved den afklippede uld

Winnie og border collien Pepsi har styr på fåreflokken

Der var også mulighed for en tur på hesteryg – for de små

vet at være klippet, men som 
Winnie fortalte, så var det ik-
ke noget problem, da fårene 
gerne vil af med den varme 
pels på denne årstid.

Winnie havde også taget sin 
6 år gamle Pepsi med. Pepsi 
er af racen border collie, som 
er en yndet race, der bruges 
som hyrdehund. Pepsi kunne 
allerede efter 4 år drive med 
fårene under kommando af 
hyrden, og 4 år er, hvad det 
tager at uddanne en gode hyr-
dehund. Publikum var impo-
neret over samarbejdet mel-

lem hund og hyrde. Det er nu 
godt to år siden, Naturstyrel-
sen indviede Naturrum Kir-
stinelyst på Randbøl Hede. 
Til at tage sig af arrangemen-
ter og lignende er der dannet 
en forening, Kirstinelysts 
venner. Det var også forenin-
gens medlemmer, der sørge-
de for, at der var andre aktivi-

teter som pandekagebagning 
over bål og grillstegt lamme-
kølle til frokost. 

Derudover havde man og-
så fået besøg af tre ponyer fra 
Frederikshåb Miniput-Rid-
ning, så de af børnene, der 
ønskede en ridetur, kunne får 
det. Og det var der rigtig man-
ge børn, som syntes godt om.

Formand for Kirstinelysts 
venner, Steen Korsgaard var 
gangske godt tilfreds med 
søndagens arrangement. Han 
skønner, at 150 til 200 perso-
ner besøgte Kirstinelyst for at 
opleve Liv på heden. For-
eningens næste arrangement 
er den 23. august, hvor man 
afvikler Hedens Dag.
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Tirsdag den 6. januar 201522

3 års HENRIK CHRISTENSEN Budget Serviceaftale
    ved køb af ny/brugt bil i denne weekend

Fra kun 98 kr./måned

SKYND DIG!TILBUDDENE GLÆDERKUN DENNE WEEKEND

FAST LAV

RENTE KUN 

1,95%

GÅ IND PÅ HENRIKCHRISTENSEN.DK 
OG FIND ENDNU FLERE BRUGTE BILER

NYE OG BRUGTE-UOVERTRUFFEN SERVICE…

BEMÆRK TILBUDDENE GÆLDER KUN DENNE WEEKEND

VEJLE

06/2014 
Peugeot 208 1,6 e-HDi 92 Motion ESG 5d Sortmetal

Km. 9.000 .......................229.900

VEJLE

07/2012 
Peugeot 207 1,6 HDi 90 Comfort Plus SW 5d Hvid

Km. 68.000 .....................114.900

VEJLE

07/2005 
Peugeot 307 2,0 CC 16V 2d

Km. 98.000 .....................119.900

Vi gentager sidste weekends kæmpe succes

Å B E N T – H U S
Og fejrer mere end 30 års erfaring med Peugeot i Trekantområdet 

LØRDAG & SØNDAG 10. – 11. JANUAR KL. 11-16

FREDERICIA

03/2012 
Peugeot 308 1,6 HDi 92 Access st.car 5d Koksmetal

Km. 34.000 .....................159.900

FREDERICIA

03/2014 
Peugeot 308 1,6 HDi 92 Active 5d Sølvmetal

Km. 19.000 .....................219.900

FREDERICIA

01/2011
Suzuki Swift 1,2 GL ECO+ 3d Rød

Km. 87.000 ........................79.900

EGTVED - I forbindelse med 
det planlagte forårsophold 
på Rønshoved Højskole 9.-
12. marts vil forstander Lone 
Kjærhus være til stede på 
Egetoft tirsdag 13. januar.

- Her vil Lone fortælle om 
det dejlige ophold, vi er til-
budt, fortæller Hartvig 
Kjeldgaard. Han oplyser, at 
selve rejsen mellem Egtved 
og Rønshoved Højskole fore-

går med en bus fra Papuga 
Rejser, og ved 20 eller flere 
deltagere bliver prisen min-
dre.

- Prisen for opholdet er 
kun 2500 kroner, og det er 
inklusive det hele undtagen 
drikkevarer, siger han.

Tilmelding kan ske til 
Hartvig Kjeldgaard eller 
Rønshoved Højskole senest 
24. februar.

Formøde om forårsophold

Hør om forårsopholdet på Rønshoved Højskole tirsdag 13. januar 
på Egetoft.

Den har været ef-
tersøgt, siden man 
i 1968 første gang 
fandt den på he-
den. Der har været 
sat fælder op og ro-
det i uglegylp uden 
held. Men nu er 
birkemusen ende-
lig genfundet - ved 
et tilfælde

RANDBØL HEDE - Den pas-
ser perfekt i hånden, den 
lille birkemus, som Hans Jør-

gen Degn fangede på Rand-
bøl Hede en oktoberdag. 
Som så ofte før var han på 
heden, denne gang var det 
for at følge op på nogle af de 
forsøg, der har været iværk-
sat for at pleje og bevare he-
den.

Hans Jørgen Degn er bio-
log og har færdedes på he-
den i de sidste 50 år. Han har 
været dybt involveret i de 
plejeforsøg, der er iværksat 
gennem tiderne.

- Jeg gik gennem forsøgs-
arealet, da jeg så en mus i 
græsset. Det var ikke sådan 
en hurtig, lille markmus, der 

smuttede væk i løbet af to 
sekunder. Og så ringede der 
jo en klokke.

Birkemus er generelt lang-
somme, så Hans Jørgen 
Degn vovede forsøget:

- Jeg nåede lige akkurat at 
fange den med hænderne. 
Så bed den mig selvfølgelig, 
så jeg håber ikke, der er no-
get, der hedder birkemusra-
bies, siger den smilende bio-
log.

Da han først fik det lille 
dyr i hænderne, var han ik-
ke i tvivl. Birkemusen var 
tydeligt genkendelig på den 
lange hale og sorte stribe 

over ryggen. Han var heller 
ikke i tvivl om, at han stod 
med en mindre sensation i 
hånden.

Ikke fundet siden 1968
Der blev første gang fundet 
birkemus på Randbøl Hede i 
1968. Siden da er den ikke 
fundet på heden trods mål-
rettede eftersøgninger. Den 
blev eksempelvis eftersøgt 
på heden i 2005 og 2006 i 
forbindelse med kortlæg-
ningen af danske pattedyr.

Når Hans Jørgen Degn fin-
der uglegylp på heden, un-
dersøger han altid, om der 

skulle være et musekranium 
med de tænder, der er ka-
rakteristiske for birkemus.

Birkemusen er et af Dan-
marks mest sjældne patte-
dyr. Det betyder, at Dan-
mark har en særlig forplig-
telse til at beskytte arten og 
dens levesteder. Siden Hans 
Jørgen Degn fandt birkemu-
sen i oktober, har Natursty-
relsen Trekantsområdet 
derfor undersøgt, hvad det 
betyder for forvaltningen.

- Det er vigtigt for os at vide, 
om vi skal pleje heden ander-
ledes som følge af det her 
fund, udtaler specialkonsu-
lent Inken Breum Larsen fra 
Naturstyrelsen. Randbøl Hede 
er med i et omfattende pleje-
projekt, som medfinansieres 
af EU, og som skal mindske ud-
bredelsen af græs og fremme 
lyng og andre dværgbuske på 
heden. Et af plejetiltagene er 
at afbrænde store dele af he-
den hvert forår flere år i træk.

Afbrænding fortsætter
Heldigvis ser det ud til, at af-
brændingerne kan fortsæt-
te. I marts, hvor afbrændin-
gerne foregår, sover birke-
musen stadig vintersøvn ne-
de i jorden. Afbrændingen 
vil i de fleste tilfælde være 
overfladisk. Det er derfor 
håbet, at afbrændingen ikke 
vil vække birkemusen for 
tidligt af sin vinterdvale.

- Og selv om vi sætter ild til 
store flader, står der altid 
delarealer tilbage, hvor ve-
getationen enten er for kort, 
eller hvor det er for vådt til, 
at det kan brænde. Så også 
efter afbrændingen vil der 
være føde og skjul for den 
fine, lille birkemus, siger In-
ken Breum Larsen.

Derudover overvejer Natur-
styrelsen lige nu at iværksætte 
særlige tiltag, som vil gøre he-
den mere birkemusvenlig.

Læs mere om birkemusen på 
naturstyrelsens hjemmeside.

Birkemusen genfundet på Randbøl Hede

Den lille birkemus  er nu endelig genfundet på Randbøl Hede. FOTO: 

DEN STORE DANSKE
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DET SKER

13-årig pige står bag 
nyt fastebillede til 
Faurholt Kirkes alter

AF FLEMMING THULSTRUP
flethu@herningfolkeblad.dk

FAURHOLT Få minutter inden guds-
tjenesten i Faurholt Kirke begyndte, 
kom 13-årige Signe Henriksen i tanke 
om en vigtig detalje.
Hun forlod sin plads på kirkebænken 
og hastede op til alteret, hvor hun di-
skret fjernede en snip af  det tøjstykke, 
der skjulte noget stort og firkantet.
Derefter skriblede hun sine initialer 
og vente tilbage til familien på kirke-
bænken.
Kort efter indtog sognepræst Karin 

Elisabeth Vestergaard scenen foran 
alteret, og orglet satte i gang som 
ouverture til dagens første salme.
Mange havde måske forventet, at man 
skulle vente endnu længere på at se, 
hvad der gemte sig bag klædet, men 
da Signe Henriksen og hendes familie 
skulle til stævne i Herning, blev den 
cliffhanger droppet, og sognepræsten 
gik lige til sagen.
- Vi ville så gerne have et nyt alterma-
leri, men havde samtidig ikke råd til 
at hyre en professionel maler til op-
gaven. Alligevel lå løsningen ligefor. 
Jeg kunne fra starten af  konfirmand-
undervisningen konstatere, at Signe 
havde et stort talent for at tegne og 
male, og efter lidt betænkningstid, ind-
vilgede hun i at påtage sig opgaven, 
sagde Karin Elisabeth Vestergaard, 
der herefter fjernede tøjstykket.

Bag det åbenbarede sig et flot og far-
verigt alterbillede, der illustrerede Jesu 
fristelser i ørkenen, og som netop pas-
ser ind i dagene op mod påsken.
I forbindelse med afsløringen skete der 
det temmelig usædvanlige i Faurholt 
Kirke, at de fremmødte klappede som 
et klart tegn på, at de var mere end 
tilfredse med, hvad de så, og hvad er 
kommer til at pynte på kirkens alter 
fra til påsken.
- Jeg blev spurgt af  præsten, om jeg 
ville tegne et motiv fra fasten. Derpå 
læste jeg en del om emnet og sagde 
så ja. Det har været rigtig spændende, 
siger Signe Henriksen, der skal konfir-
meres til foråret.
I forbindelse med afsløringen fik hun 
en kuvert i hånden som en påskøn-
nelse for kunstværket.

Sidste hånd på kunstværket

BRANDE

Torsdag 
Ingen tilmeldte arrangementer

Fredag
06.00 - 08.00: Brande Svømmecenter: Morgen-
badning.
09.00 - 10.00: Brande Svømmecenter: Svømning 
for pensionister.
10.00 - 12.00: Brande Svømmecenter: Åbent.
16.00. - 20.00: Brande Svømmecenter: Åbent.
20.00: RemisenBrande: Koncert med Nalle and 
His Crazy Ivans.

IKAST 
Torsdag
12.00 - 16.00: Kunstpakhuset, Lille Torv 5, Ikast: 
Udstillingen »Mostly Black and White«.
13.00 - 16.00: Klosterlund Museum og Natur-
center: Livet ved Bølling Sø, m.m.
14.00 - 21.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
15.00 - 17.00: Galleriet Jørgen Østergaard, Øster-
gade 44, Ikast: Udstillingen »Stedsans«.

Ikast Bio
12.00: Hr. Peabody og Sherman - 3D
12.00: Hr. Peabody og Sherman 
13.45: Lego Filmen - Et klodset eventyr
14.00: Far til Fire - Onkel Sofus vender tilbage
15.45: Klassefesten 2
18.30: Saving Mr. Banks
18.30: Klumpfisken
18.30: Kartellet 
20.45: Monumenternes Mænd
20.45: 12 Years A Slave
21.00: 300: Rise of an Empire - 3D

Fredag
09.00 - 12.00: Ved Stadome: Krokettræning for 
seniorer. Arr.: Ikast Senior Sport og Motion.
09.30 - 11.30: Ikast Kirkecenter: Legestue.
10.00 - 11.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
10.00 - 15.00: Genbrugsgården, Bording: Åbent.
12.00 - 16.00: Kunstpakhuset, Lille Torv 5, Ikast: 
Udstillingen »Mostly Black and White«.
14.00 - 17.00: Ikast Svømmecenter: Åbent.
15.00 - 17.00: Galleriet Jørgen Østergaard, Øster-
gade 44, Ikast: Udstillingen »Stedsans«.

Ikast Bio
13.45: Lego Filmen - Et klodset eventyr
14.00: Hr. Peabody og Sherman 
14.00: Far til Fire - Onkel Sofus vender tilbage
15.45: Klassefesten 2 
16.00: Klokkeblomst og Piratfeen
16.15: Hr. Peabody og Sherman - 3D
18.30: Saving Mr. Banks
18.30: Klumpfisken
18.30: Kartellet 
20.45: 12 Years A Slave
21.00: Monumenternes Mænd
21.30: Nimirndhu Nil

 Når man fattes penge, må man ty til børnearbejde. I dette tilfælde var det dog frivilligt, da man fra Faurholt Kirke spurgte Signe Henriksen, om hun ville hjælpe med et 
alterbillede.  FOTO: TOM LAURSEN

 Inden afsløringen skulle værket lige forsynes med kunstnerens 
initialer.  FOTO: TOM LAURSEN

KRIMINALSTOF
De årlige hede-
afbrændinger  
er i fuld gang

AF THOMAS VANG NIELSEN
tvn@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Der er fut på, når Natur-
styrelsen med vilje sætter ild på udvalgte 
hedearealer. Scenariet foregår hvert år, men 
er altid lige voldsomt at se på.
I denne tid er det dele af  Harrild Hede samt 
Vind Hede ved Holstebro og Randbøl Hede 
ved Billund, der får en varm behandling, 
fortæller Naturstyrelsen i en pressemed-
delelse.
Afbrændingerne sker for at pleje lyngen 
ved at fjerne blandt andet uønsket græs 
og udrydde lyngbiller. 
Ildspåsættelserne er led i en stor plan om 
igen at få Danmarks heder til at blomstre 
med lyng og andre hedeplanter. Projektet 
er støttet med 30 millioner kroner af  EU 
over fem år.
- Heden trænger til at blive tømt for næring. 
Lyng og hedevegetation har en evne til at 
gro i jord uden næring, men hvis der er for 
meget næring, bliver de udkonkurreret af  
græs og træer, siger skovfoged Hans Jensen 
fra Naturstyrelsen i Midtjylland, som står 

for afbrændingerne på blandt andet Har-
rild Hede. Naturstyrelsens kontrollerede 
leg med ilden skal være færdig 1. april. 
Efter den dato kommer der for mange dyr 
og insekter til, at det er hensigtsmæssigt.
Den våde vinter så længe ud til at blive 
et problem, fordi heden så sent som i sid-
ste uge flere steder stod under vand. Men 
med den nuværende vejrtype med varme 
og vind, går det stærkt med at tørre heden 
i bund.
- Det nytter ikke noget at brænde heden af, 

hvis man ikke brænder helt i bund på de 
store indlands lyngheder, hvor det primært 
er revling og gamle lyngplanter, der skal 
afbrændes. Hvis det øverste jordlag ikke er 
tilstrækkeligt tørt, får man kun en overfla-
disk afbrænding, hvor de tykke stængler 
fra lyngplanten og mos står tilbage efter 
afbrændingen. Men det ser ud til, at for-
holdene snart er ved at være de rigtige, 
fortæller Hans Jensen.

Fut i heden

 Igen i år er Naturstyrelsen ude med flammekasterne for at skabe kontrollerede 
afbrændinger af hedearealer. Nu står Harrild Hede blandt andet for skud. Billedet er fra 
en lignende afbrænding på Kolpensig Hede 9. marts 2011.  FOTO: THOMAS VANG NIELSEN

Skovbjergparken udvider  
med fire nye lejligheder  
grundet stor efterspørgsel

AF JESPER SØRENSEN
jes@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Byrådet har godkendt, at Skovbjergpar-
ken  i Ikast skal udvides fra 24-28 lejligheder. Dermed 
bliver det muligt for yderligere fire beboere med autisme 
at få gode, trygger rammer at bo i. 
- Vi udvider, fordi vi har et rigtig godt bosted for borgere 
med autisme. Der er stor efterspørgsel på lejligheder 
i Skovbjergparken, og personalet er i top, siger Frank 
Heidemann Sørensen (S), formand for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget.
De fire nye boliger bliver - som de 24 eksisterende - på 
75 kvadratmeter. 
Det forventes, at tilbygningen vil koste cirka 6.7 millioner 
kroner. De ekstra lejligheder vil ifølge Frank Heidemann 
Sørensen betyde, at fællesudgifterne for beboerne falder. 
Samtidig vil det give behov for seks-syv nye ansatte i 
Skovbjergparken.    

Nye boliger 
til autister

IKAST Politiet fik i går en henvendelse fra nogle 
ansatte i Ikast-Brande Kommune, som havde 
fundet en scooter, der var smidt i noget buskads 
ved en kommunal lagerhal i Svaneparken i Ikast. 
Politiet fandt ud af, at den røde scooter var den, 
som en endnu ukendt gerningsmand benyttede i 
forbindelse med mandagens indbrudsforsøg hos 
Spar Nord i Ikast. Det drejer sig om en scooter 
af  mærket PGO Hot 50, som onsdag ved 13-tiden 
blev fundet efterladt. Den røde PGO-scooter blev 
stjålet fra Ikast Svømmecenter 3. marts. Nu har 
politiet fundet frem til køretøjets rette ejer, der 
allerede har fået leveret scooteren tilbage.

Banktyv-scooter fundet

 Banktyvens flugtmiddel.  FOTO: POLITIET
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DAGENS FLUE

”Ganske pudsigt – når man har penge nok, er der ingen varer 
– og når der er varer nok, har man ingen penge!”

9 4

6

2 1 7

1 3 7 5

9 6 2

1 8

7 6 2

2 7 5 4

3 4 9 1

MINI-KRYDSORD Løsningen findes på side 8.

SUDOKU Sværhedsgrad

SÅDAN LØSES SUDOKU
Alle de tomme felter udfyldes med tal fra 1 til 9, sådan at hver 
vandret række og lodret kolonne indeholder alle tal fra 1 til 9. 
Samtidig skal hver af de ni bokse på 3x3 felter også indeholde alle 
tal fra 1 til 9. Løsningen på dagens sudoku findes nederst på side 
8.
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S K R I V T I L  BAG S I D E N

3
Send dine ideer og forslag til bagsiden@k.dk eller med post 
til Kristeligt Dagblad, Bagsideredaktionen, Vimmelskaftet 47, 

       1161 København K.

3°-7°
VEJRET I DAG

Tørt og en del sol de fleste ste-
der, men især i de sydlige egne 
i perioder mere skyet. Let til 
frisk vind fra øst og nordøst.
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DAGEN HISTORISK SET

1961: Den 79-årige spanske maler Pablo Picasso gifter sig med 
            sin 35-årige model Jacqueline Roque.
1969: Den svenske møbelkæde Ikea åbner sit første danske 
             varehus i Ballerup.
2008: Doris Marx sælger for sidste gang fisk på Gl. Strand i 
             København. Hendes bod er den sidste på stedet.

SOL OG MÅNE

Solen går ned klokken 18.06. Den 
står op i morgen klokken 06.31. 
Dagens længde er tiltaget med 4 
timer og 42 minutter siden sol-
hverv. Alle klokkeslæt er i Køben-
havn. Det er årets 72. dag. Månen 
står op klokken 01.34 og går ned 
klokken 09.50. Døgnets middel-
temperatur er 1,7 grader i Karup 
og 1,4 grader i Kastrup.

Svaner til kirkejubilæum
2 NOLLUND KIRKE VED 
GRINDSTED fylder 100 år, 
og det blev fejret søndag 
den 8. marts. ”På markerne 
omkring Nollund er der 
samlet 2000-3000 sangsva-
ner og nogle pibesvaner, 
som om de skulle til fest. 
Når festen er ovre, er der 
ikke længe til, at de drager 
mod nordøst til deres yngle-
pladser,” skriver Jørgen 
Lisborg fra Grindsted, der 
har malet denne akvarel.

læserrejse
AF HENRIK KIDMOSE

bagsiden@k.dk

Vi byder velkommen til en 
højskoleuge i dejlige Andalu-
sien med morgensang, fore-
drag, udflugter og hyggeligt 
samvær. Udgangspunktet for 
ugen er et skønt hotel, der lig-
ger ved den hvide landsby Al-
calá de Guadaira, kun 30 mi-
nutters kørsel fra Sevilla. Ho-
tellet ligger i en fredelig fyrre-
skov og har floden i bagha-
ven. 

Vi vil i ugens løb fordybe os 
i byen Sevillas spændende 
historie og mange attraktio-
ner. Specielt i 1500-tallet efter 
opdagelsen af Amerika blom-
strede Sevilla. Flere af byens 
imponerende kirker og mo-
numenter vidner om denne 
storhedstid, hvor også maler-
kunsten nåede nye højder. Vi 
vil over flere dage se både 
kendte og mindre kendte lo-
kaliteter i Andalusiens ele-
gante hovedstad. Vi skal na-
turligvis besøge domkirken, 
de kongelige paladser, kunst-
museet, det jødiske kvarter 
samt et par andre spændende 
kvarterer i byen. Som optakt 
til besøgene vil vi på hotellet 
give en grundig introduktion 
til kulturen og historien med 
fokus på Sevilla i 1500-tallet.

Sevilla har dog også mange 
andre spændende attraktio-
ner, som ikke direkte har med 
Columbus og opdagelsen af 
Den Nye Verden at gøre. Vi 
skal opleve flamenco i den 
gamle bydel, vi skal besøge 
kvarteret Triana, vi skal nyde 
Plaza de España med de 
mange kakler og vi skal se 
den kontroversielle nye 
skulptur i byen, Las Setas, 
hvorfra vi har en fantastisk 
udsigt.

Vi har flyforbindelse fra bå-
de Billund og Kastrup på 
denne tur, hvor vi flyver ud til 

Sevilla og hjem fra Faro i Por-
tugal. I forbindelse med 
hjemturen tager vi på udflugt 
mod vest til det sted, hvorfra 
Columbus drog ud i 1492. Vi 
skal her blandt andet se kopi-

er af de oprindelige skibe og 
besøge klosteret La Rábida, 
der stadig er et fungerende 
kloster. Her opholdt Colum-
bus sig i flere perioder inden 
den første rejse mod vest. 

Vi byder også på en dags-
udflugt, hvor vi blandt andet 
skal besøge Cádiz, der ligger 
smukt omkranset af vand til 
alle sider. Her er meget at se 
og opleve, og vi skal naturlig-

vis også smage sherryen, som 
netop kommer fra dette om-
råde.

Rejseledere er Pia Köllner 
og Henrik Kidmose. Sammen 
driver de bureauet Granada 

Kulturrejser. Gennem 15 år 
har Henrik Kidmose været 
lærer og forstander på Ry 
Højskole. På rejsen kombine-
res spansk kultur med den 
danske højskoletradition. 

PROGRAM 

 3 Dag 1: Med fly fra Kastrup/

Billund til Sevilla

 3 Dag 2: Introduktion til Sevilla 

og besøg på byens vigtigste 

attraktioner

 3 Dag 3: Fokus på Columbus 

med foredrag og besøg i Sevilla

 3 Dag 4: Kunsthåndværk og 

malerkunst står denne dag i cen-

trum

 3 Dag 5: Udflugt til Cádiz og 

egnen mod sydvest

 3 Dag 6: Om tyrefægtning og 

flamenco

 3 Dag 7: Opsamling og tid til at 

nyde fyrreskoven og byen

 3 Dag 8: Mod vest til området, 

hvorfra Columbus sejlede ud. 

Hjemrejse med fly fra Faro i 

Portugal.

FAKTA

 3 Læserrejsen finder sted fra den

31. oktober til den 7. november og 

koster 9430 kroner pr. person ved 

indkvartering i dobbeltværelse 

inklusive transport og halvpensi-

on med drikkevarer. Tillæg for 

enkeltværelse. De i programmet 

beskrevne udflugter og entreer er 

ligeledes med i prisen. Yderligere 

oplysninger og tilmelding hos 

Granada Kulturrejser på tlf. 8689 

3191 eller www.granada.dk. Her 

kan også tegnes en syge- og afbe-

stillingsforsikring.

På højskole ved Sevilla
Tag med Kristeligt Dagblad og Granada Kulturrejser på et spændende højskoleophold fra 
den 31. oktober til den 7. november 2015

0 På rejsen vil vi se både kendte og mindre kendte lokaliteter i Andalusiens elegante hovedstad, Sevilla. Blandt de mere kendte er 
Plaza de España med de mange kakler. – Foto: Granada Kulturrejser. 

0 Plaza Santa Cruz er en af de smukke pladser i Sevilla. 
– Foto: Granada Kulturrejser. 

0 Vi kommer til at bo på et hotel, der ligger ved den hvide lands-
by Alcalá de Guadaira. – Foto: Scanpix.

Nu skal heden 
brændes af
NATURSTYRELSEN BRÆNDER 
lynghederne af. Ikke for at 
heden skal forsvinde, men 
for at holde lyngen ung og 
frisk og forhindre, at heden 
gror til i krat. Det skriver Na-
turstyrelsen på sin hjemmesi-
de. Randbøl Hede ved Vejle, 
Lønborg Hede ved Skjern, 
Vind Hede syd for Holstebro, 
Rebild Bakker syd for Aal-
borg, Hulsig Hede ved Ska-
gen og heden på Hammeren 
på Bornholm er blandt de he-
der, som Naturstyrelsen ple-
jer med ild i løbet af marts. 
”Ser man røgen over heden, 
er man velkommen til at 
komme nærmere. Vi har folk 
ude, der kan forklare, hvorfor 
vi brænder af, og hvordan vi 
kontrollerer ilden. Der er 
voldsomme kræfter i gang, så 
man skal sørge for, at Natur-
styrelsens personale kan se 
én, og man skal naturligvis 
følge deres anvisninger,” si-
ger skovfoged Ole Knudsen 
fra Naturstyrelsen i Blå-
vandshuk. Vejret bestemmer, 
hvornår tændstikkerne bliver 
sat til. Det er bedst at brænde 
efter nogle dage med tørvejr. 
Og det må ikke blæse for me-
get, for så er ilden svær at 
styre.

Familiepizzaer på 
taget

HVIS DU HAR fulgt den kræft-
ramte kemiker Walter Whites 
flirt med underverdenen og 
hans metamfetamin-eventyr i 
serien ”Breaking Bad”,  
så er du højst sandsynligt og-
så bekendt med scenen, hvor 
han i frustration smider en 
familiepizza op på taget af sit 
eget hus. Huset, hvor der til 
daglig bor et ældre ægtepar, 
er efter seriens afslutning 
blevet noget af en turistat-
traktion. I starten var trenden 
at tage selfies foran huset, 
men det har nu udviklet sig 
til, at folk kommer forbi og 
smider pizzaer op på taget af 
ægteparrets hus. Det er ble-
vet en så stor gene, at 
”Breaking Bad”s skaber, Vin-
ce Gilligan, har været nødt til 
i en podcast at bede folk hol-
de op med at smide omkring 
med pizzaer.

Undersøgelse om 
undersøgelser
EN NY UNDERSØGELSE slår 
langt om længe fast, at der  
er alt for mange undersøgel-
ser, det skriver Vocativ. En 
gruppe forskere gik sam- 
men om at undersøge,  
hvad den store mængde af 
undersøgelser gør ved for-
skeres hjerner. De fandt frem 
til, at på grund af den ændre-
de medieverden, hvor alle 
kan læse og udgive alt, så 
nedsættes vores opmærk-
somhed, og vi glemmer nem-
mere de vigtige undersøgel-
ser.

F OTO: S CA N P I X .

KORT NYT
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Landbrug forår

Benny Kjær  

 Tlf. 97 74 06 41

  mobil  24 23 66 41

Kjærs Markservice
Vi er klar til forrårsarbejdet

Nu også gyllekørsel 
med 20 m3 vogn 
24 m. drypfri bom 
8 m. Vredo græsnedfælder 
6 m. sortjordsnedfælder  
Samson gyllerører 

KLIPNING 
AF 

LÆHEGN

Se også vores hjemmeside: www.kjaersmarkservice.dk 

 eller ring

Vi klarer også mange andre opgaver f.eks.  
• Møgkørsel • Pløjning med 5 furet variabel ristepolov 
• Såning • Sprøjtning • og meget meget mere

Nu også gyllekørsel
med 23 m3 vogn
24 m. drypfri bom
8 m. Vredo græsnedfælder
6 m. sortjordsnedfælder
Samson gyllerører

     

ALT maskinstationsarbejde udføres
• Gyllekørsel med udlægger og 6 vogne
• 3 x lastbiler med gylletrailer
• Forsuring i tank og med Syren
• Pløjning og såning af korn og majs
+ meget mere

www.borstingmartin.dk
Mobil: 30 97 13 10
Mail: borstingmartin@borstingmartin.dk

Maskinstation
Martin Børsting

Naturstyrelsen brænder 
lynghederne af. Ikke for at 
heden skal forsvinde, men 
for at holde lyngen ung og 
frisk og forhindre, at heden 
gror til i krat. Randbøl Hede 
ved Vejle, Lønborg Hede 
ved Skjern, Vind Hede syd 
for Holstebro, Rebild Bak-
ker syd for Ålborg, Hulsig 
Hede ved Skagen og heden 

på Hammeren på Bornholm 
er blandt de heder, som Na-
turstyrelsen plejer med ild i 
løbet af marts måned.

- Ser man røgen over he-
den, er man velkommen til at 
komme nærmere. Vi har folk 
ude, der kan forklare, hvor-
for vi brænder af, og hvordan 
vi kontrollerer ilden. Der er 
voldsomme kræfter i gang, 

så man skal sørge for, at Na-
turstyrelsens personale kan 
se én, og man skal naturligvis 
følge deres anvisninger, siger 
skovfoged Ole Knudsen fra 
Naturstyrelsen i Blåvands-
huk.

Vejret bestemmer, hvornår 
tændstikkerne bliver sat til. 
Det er bedst at brænde efter 
nogle dage med tørvejr. Og 
det må ikke blæse for meget, 
for så er ilden svær at styre.

Nu brænder heden

Et godt såbed er vigtigt og 
kan læres. Derfor afholder 
Landbo Limfjord i samarbej-
de med bl.a. maskinfi rmaer-
ne HEVA, Kuhn, Horsch og 
Michelin dæk et kombineret 
teoretisk og praktisk kursus i 
det gode såbed den 19. marts 
hos Børsting Maskinstation. 
I den teoretiske del vil der 
være mulighed for at få gen-
opfrisket grundprincipperne 
i det gode såbed. Alt fra 
dæktryk og krummestruktur 
til maskinindstillinger. I den 
praktiske del vejledes mindre 
grupper i korrekt indstilling 
af de respektive maskingrup-
per. Vi kan kalde det en form 
for praktisk videreførelse af 

formiddagens teoretiske del, 
forklarer Klaus Hvas Søren-
sen, planteavlskonsulent hos 
Landbo Limfjord. Han for-
tæller videre, at der vil blive 
sat fokus på de forskellige 
maskingruppers grundind-
stillinger, typiske fejlindstil-
linger samt ideer til afhjælp-
ning af disse.

- Vi har landmænd med 
store dyre maskiner og små 
billige maskine, og uanset 
hvilken gruppe man tilhø-
rer som landmand, er kend-
skabet til sit eget maskinsæt 
ligeså vigtigt som hvilken 
mærke og model man kører 
med. Med andre ord, er sam-
spillet med mand og maskine 

vigtigt, for at lave et godt 
håndværk, fortæller Klaus 
videre. Der er i sidste ende 
økonomi i at lave et godt så-
bed, da det kan påvirke en 
lang række faktorer såsom 
sådybde, fremspiring, udvin-
tring, buskning, lejesæd vand 
og næringsforsyning og me-
get andet.

Det er vigtigt, at landman-
den kan så og forstår at vælge 
og anvende den rigtige tek-
nik, der passer til den valgte 
strategi for jordbearbejdnin-
gen.

- Et såbed skal være fast, 
og så skal det være jævnt. Så 
landmanden må prøve sig 
frem, men håndværket kan 
læres, slår Klaus fast.

Det gode såbed

Familielandbruget MIDT-
Jylland vil gerne blande sig 
i debatten om udviklingen i 
landdistrikterne.  Sådan siger 
foreningens formand Niels 
Kragh. Og i Familielandbru-
get har man tradition for at 
kæmpe for udviklingen på 
landet.  Deltidslandmæn-
dene, der af gode grunde 
bor i landdistrikterne, ska-
ber ifølge en nylig afsluttet 
undersøgelse 21.400 job i 

følgeindustrien og hos hånd-
værkere og handlende. Pro-
duktionsværdien udgør 25 
milliarder kroner.  Det viser 
med al ønskelig tydelighed, 
at hvor der er virksomheder, 
der skabes der også værdier, 
aktivitet og jobs.

- Landdistrikterne er til 
uvurderlig gavn for Dan-
mark. Derfor skal vi værne 
om de små virksomheder på 
landet. Det nytter ikke noget, 

at landet knækker over i to. 
Landdistrikterne har en kul-
turværdi for Danmark.  Vær-
dier som ingen jo ønsker at 
miste, siger Niels Kragh.

Og så er det jo ikke bare 
kulturværdier der kan for-
svinde men også ejendoms-
værdier, hvis folk fl ytter fra 
landet og landsbyerne og til 
de større købstæder.

- Politikerne skal sætte sig 
sammen og lave en langsig-
tet plan over, hvordan virk-
somhederne skal udvikle sig 
i landdistrikterne. Planloven 
skal laves om, så mindre 
industrier har bedre udvik-
lingsmuligheder på landet. 
Kommunerne skal tænke 
på, at hvis man vil bevare 
sin købstad, skal der være et 
driftigt opland, der skaber 
vækst og udvikling i købsta-
den.  Landdistriktsprogram-
mer har skabt mange bål-
hytter, multibaner, shelters 
og trampestier. Det er fi nt 
for dem der bruger det, men 
det skaber ikke meget mere 
liv på landet. Nu er det nok. 
Landdistriktsprogrammerne 
(LAG) skal være mere virk-
somhedsorienteret. Det kan 
lade sig gøre at skabe små 
virksomheder, hvis der er 
rimelige vilkår, slutter Niels 
Kragh 

Udviklingen 
på landet 
skal styrkes

Niels Kragh er formand i 
Familielandbruget MIDT-
Jylland.

HUSK! - landbugstema i uge 13 - 14
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 Heden brændes af i disse dage, og man er velkommen til at kigge med, hvis man er interesseret.  PRIVATFOTO

KORT NYT

Naturstyrelsen indbyder 
interesserede til at kigge 
med

HARRILD Naturstyrelsen sætter den jyske 
lynghede i brand. Ikke på én gang, men i 
små bidder - og ikke for at den skal for-
svinde, men for at holde heden ung og frisk 
og forhindre, at den gror til i krat. 

Harrild Hede er blandt de heder, som Na-
turstyrelsen plejer med ild i løbet af  marts. 

- Ser man røgen over heden, er man vel-
kommen til at komme nærmere. Vi har folk 
ude, der kan forklare, hvorfor vi brænder 
af, og hvordan vi kontrollerer ilden. Der er 
voldsomme kræfter i gang, så man skal 
sørge for, at Naturstyrelsens personale kan 
se én, og man skal naturligvis følge deres 
anvisninger, siger naturvejleder Torben 
Bøgeskov fra Naturstyrelsen Midtjylland.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne 
bliver sat til. Det er bedst at brænde efter 
en længere periode med tørvejr. Og det må 
ikke blæse for meget, for så er ilden svær 
at styre. 

Holder lyngen ung
I gamle dage sendte bonden får og kreaturer 
ud at græsse på heden. Og lyngen blev slået 
og bragt hjem til gården i form af  foder 
til dyrene. På den måde blev heden udpint 
og lyngen holdt ung. Bonden brændte også 
heden af  engang imellem, da han vidste, at 
foderværdien i den unge lyng, som kommer 
efter afbrændingen, er langt højere end i 
den gamle lyng. 

Denne praksis ophørte for 50-100 år si-
den. I dag indgår heden ikke i landman-
dens drift. Derfor er Naturstyrelsen nødt 
til at pleje heden. Ophører plejen vil heden 
springe i skov i løbet af  10-20 år.

Mange insekter, planter, fugle og dyr har 
heden som leve- og yngleplads. De vil for-

svinde, hvis heden ikke plejes. På Harrild 
Hede gælder det for e hugorm, stor torn-
skade og guldblomme.

Hjejlen var før i tiden en meget almindelig 
fugl på heden. Den kræver store arealer med 
meget lave planter. I dag er hjejlen meget 
sjælden som ynglefugl. Tinksmeden er en 
anden sjælden fugl på heden. Den yngler 
kun i fugtige kær på de store heder. 

Før yngletiden
Et hedeområde svarende til én til fem par-
celhusgrunde brændes af  på én gang. Før 
ilden tændes, laves som regel et brandbælte 
rundt om området. Der er skovarbejdere 
med ildslukkere på stedet. Politiet er infor-
meret, og der er indhentet tilladelse hos den 
lokale brandinspektør.

Hedeafbrænding foregår i det tidlige for-
år, inden fugle og andre smådyr begynder 
at yngle. Om foråret brændes der således 
ikke hede efter 31. marts. 

Nu brænder heden

Cand. scient. Siff Holst 
slår et slag for et stabilt 
blodsukker  

AF KIM KRISTENSEN
kik@herningfolkeblad.dk

IKAST LOF i Ikast får onsdag 25. marts 
besøg af  Siff  Holst fra Kongens Lyngby, 
der de seneste seks år har turneret over 
hele landet med foredraget »Glædens Vi-
taminer«. Siff  Holst, der er cand.scient. og 
gymnasielærer, er forfatter til bogen »Sta-
bilt blodsukker - overskud i hverdagen«.

Inden foredraget får dem, der melder sig 
til arrangementet, mulighed for at få lavet 
en bodyscanning. Resultatet fortæller noget 

om personens muskelmasse, vandprocent 
og kroppens reelle alder. Efter foredraget 
om aftenen bliver der mulighed for at stille 
spørgsmål, så man kan komme igang med 
den sundere hverdag.

Det fortælles om Siff  Holst, at hun med 
store armbevægelser, humor og selvironi, 
får alvorlige emner som kostvaner og op-
timal livsstil til at glide ned på en inspi-
rerende måde. Hun tager udgangspunkt i 
blodsukkeret og hvorfor det er livsnødven-
digt, at det er stabilt.

- Få fire enkle leveregler og find »diaman-
ten« i din lomme. Din krop vil elske dig for 
det, siger foredragsholderen.

Diabetes koster det danske samfund 
cirka 86 millioner kroner - om dagen. Dette 
beløb er opgjort over de cirka 250.00 men-
nesker, som har en diagnose.

I Danmark er der cirka lige så mange, 
som ikke har fået en diagnose endnu og 
cirka 750.000 med prædiabetes som risike-
rer at udvikle diabetes inden for en kortere 
årrække. De 86 millioner dækker alt, som 
kan tilskrives diabetes.

Hjertekarsygdomme koster cirka 20 mil-
lioner om dagen i hospitalsindlæggelser og 
medicin.

Et ustabilt blodsukker giver nedsat 
livskvalitet og øget risiko for livsstilssyg-
domme. 

Et stabilt blodsukker giver energi, mu-
lighed for øget indlæring og kreativitet. 
Blandt meget andet skulle det sikre en op-
timal vægt.

Tilmelding til den sunde dag skal ske til 
Ikast LOF.

Glædens vitaminer hos LOF

HAMPEN Søndag 22. Marts åbner Vester 
Palsgaard Skovmuseum særudstillingen »Se 
med dine følelser«, der er en meget farverig 
kunstudstilling skabt af  billedkunstner Jette 
Bækgaard. 

Udstillingen består af  to temaer - blom-
ster og mennesker.

- Det er to emner, der betyder meget for 
mig, og som jeg hele tiden vender tilbage til.
Blomsterne er malet i Provence, og temaet 
»mennesker« er skabt i Paris, siger Jette 
Bækgaard. 

Hun har ikke tidligere udstillet på Vester 
Palsgaard, men derimod har hun tidligere 
udstillet på Museum Midtjyllands afde-
ling Klosterlund Museum og Naturcenter, 
ligesom hun har været kurator på Kloster-
lund Museums udstilling med Carl Trier 
Aagaard.  

Jette Bækgaards udstilling på Vester 
Palsgaard vises hele sommeren frem til 31. 
august, så sommerturisterne får glæde af  
Jette Bækgaards smukke billeder.

Farverig særudstilling

IKAST Torsdag 9. april byder Ikast Bibliotek 
på foredrag med professor i psykologi ved 
Aalborg Universitet Svend Brinkmann, der 
tager afsæt i bogen »Stå fast - et opgør med 
tidens udviklingstvang«. 

Svend Brinkmann spørger i sin bog, om vi 
nu har nået grænserne for, hvor megen flek-
sibilitet og omstillingsparathed, mennesker 
kan kapere. Hvad er konsekvenserne for 
menneskelig integritet, loyalitet og pligtfø-
lelse, når man konstant skal være i udvik-
ling? Kan vi virkelig finde retning i tilvæ-
relsen ved konstant at kigge ind i os selv og 
»mærke efter«? Og hvilke alternativer findes 
for mennesker, der ikke hele tiden vil stræbe 
mod at »finde sig selv«, men hellere vil stå 
fast i deres liv og affinde sig med sig selv?

I foredraget introducerer Svend Brink-
mann en tænkning, der betoner sindsro, 
værdighed og pligt som modgift mod nuti-
dens udviklingstvang.

Svend Brinkmanns forskning foregår i 
grænsefladen mellem psykologi, filosofi og 
kulturanalyse, og han er forfatter til en lang 
række bøger og artikler om disse områder. 
Aktuelt forsker han i den stigende udbre-
delse af  psykiatriske diagnoser.

Arrangementet er blevet til i et samarbej-
de mellem Ikast-Brande Kommunes Sund-
hedsafdeling og Ikast-Brande Bibliotek.

Et opgør med tidens 
udvikling
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Egtved Forsamlingshus
Koncert med ”Vil du danse”

10. april 2015 kl. 19

Billetsalg: Egtved Lyd & Billede, tlf. 75 55 22 22

Bamse-bandet med Helge Madsen

sanger (campingfatter)
Peter Stub guitar

Flemming Rothmann bas
Mark Walters trommer 

Mogens Johansen keyboard

Entre: 250 kr. incl. et let traktement 

GRATIS PARKERING · GRØNNE OMRÅDER · HANDICAPVENLIG · BØRNEVENLIG

Hotel Bredehus · Kirkegade 25  · 7182 Bredsten · Telefon 88 82 16 66 
info@hotelbredehus.dk · www.hotelbredehus.dk

Velkommen til 

HOTEL BREDEHUS

Vi tilbyder hver uge i restauranten

Mandag kl.17.30 til 20.00:
Karbonade med stuvede ærter, gulerødder, kartofler og surt Kr. 88.-
Tirsdag kl. 17.30 til 20.00:
Kalvesteg stegt som vildt med Waldorff, kartofler og sovs. Kr. 98.-
Onsdag kl. 17.30 til 20.00:
Bredsten bøf af oksekød, pommes frites, bearnaise sauce Kr. 95.-
Torsdag kl. 17.30 til 21.00:
Wienerschnitzel med det hele Kr. 150.
Torsdag - fredag - lørdag a la carte kl. 17.30 til 21.00

Se vores nye a la carte kort på www.hotelbredehus.dk 

Fra den 7. april ny åbningstider
samt nyt menu kort

Påskefrokost den 4. og 5. april
klokken 12.30

Hvide sild med rødløg og karry æble salat.
Smilende æg med Nordsø rejer.
Røget laks med spinat souffle
Serranoskinke med røræg og parmesan.
Tartelet med høns i asparges.
Lammekølle med ristede svampe.
Kalvetyksteg med smør sauteret urter.
Saltbagte petit kartofler.
Udvalg af 5 lækre oste med tilbehør.
Æblekage med flødeskum og gele
Chokolade muffins med vanilje creme
Hjemmebagt brød.

Pris pr. person kr. 198.-
Kun mod forudbestilling tlf: 88 82 16 66

3Tirsdag den 24. marts 2015

Inden 1. april vil 
Naturstyrelsen for-
søge at brænde 
260 hektar af 
Randbøl Hede

Pressemeddelelse fra 
Naturstyrelsen

RANDBØL
Naturstyrelsen begyndte 

mandag den 16. marts at 
brænde Randbøl Hede af. 

Ikke for at den smukke 
hede skal forsvinde, men for 
at holde den ung og frisk og 
forhindre, at den gror til i 
græs og krat.

Det er tredje år i træk, at 
der bliver sat ild til Randbøl 
Hede. Heden er nemlig en 
del af LIFE Hede-projektet, 
der er delvist finansieret af 
EU.

Hedeafbrænding foregår 
altid i det tidlige forår, inden 
fugle og andre smådyr be-
gynder at yngle. Der bræn-
des ikke hede efter den 31. 
marts.

Før ilden tændes, laves et 
brandbælte rundt om områ-
det. Der er vandvogne og 
personale med ildslukkere 
på stedet. Politiet er infor-
meret, og der er indhentet 

tilladelse hos den lokale 
brandinspektør.

På Randbøl Hede bræn-
des der 30-60 hektar på én 
dag. Det vil sige op til 600 
parcelhusgrunde. 

I alt håber Naturstyrelsen 
at kunne brænde ca. 260 
hektar før 1. april.

Hedebonden brændte 
også lyngen

I gamle dage sendte bon-
den får og kreaturer ud for 
at græsse på heden. 

Lyngen blev slået og bragt 
hjem til gården i form af fo-
der til dyrene. 

På den måde blev heden 
udpint, og lyngen holdt ung. 
Bonden brændte også he-

den af engang imellem, da 
han vidste, at foderværdien 
i den unge lyng, som kom-
mer efter afbrændingen, er 
langt højere end i den gamle 
lyng.

Denne praksis ophørte for 
50-100 år siden. 

I dag indgår heden ikke i 
landmandens drift. Derfor 
er Naturstyrelsen nødt til at 
pleje heden. Hvis plejen op-
hører, vil heden springe i 
skov i løbet af 20-30 år.

I dag er det primært et 
græs, der hedder blåtop, 
som brændes af på Randbøl 
Hede. Det sker for at give 
plads til den smukke hede-
lyng og andre dværgbuske.

Naturstyrelsen brænder Randbøl Hede af

Randbøl Hede er en del af LIFE Hede projektet, der er et natio-
nalt naturprojekt, som har til formål at at genskabe og bevare 
naturværdierne på nogle af Danmarks største heder.  ARKIVFOTO
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ÅBNINGSTIDER
Mandag: LUKKET . Tirsdag-torsdag: 10.00-17.00

Fredag: 10.00-18.00 . Lørdag: 8.00-13.30

Hos Smilla´s står vi klar 
til at tage imod 

til de festlige 
begivenheder 

anno 2015. 
Kig forbi til en 

uforpligtende 
snak....

Mere end blomster... 
Bredgade 8, 8722 Hedensted

Tlf 27 20 16 66

Smilla´s 
klæder
på til

TILBUDDET 
GÆLDER KUN:

Fredag den 27. marts  

og lørdag den 28 marts. 

mellem kl. 17.00 og 20.00.
(Så længe lager haves). 

KUN

105.-

ÅBNINGSTIDER
MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11.30-21.00
LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 12.00-21.00

Så er det tid til

ARBEQUE
ENB med bagt kartoffel,

kryddersmør, luxus salat 

og Barbeque dressing

DIN LOKALE 
LEVERANDØR

MØLLERENS 
Møllerens dyrefod-
er og gødning til 
hobbylandmænd 
og private 
husdyrholdere

AGRO
Foder, gødning, 
såsæd og 
planteværn til den 
professionelle 
landmand

ENERGI
Fyringsolie, diesel-
olie, energiløsninger, 
benzin og fast 
brændsel

Se mere på www.hk-hornsyld.dk

TRÆLAST
Trælastvarer og 
Byggemarkedet 
til private og 
håndværkere

HEDENSTED AVIS25SIDE Onsdag den 25. marts 2015

Naturstyrelsen 
brænder den jyske 
hede af. Ikke fordi 
den skal forsvinde 
men for at holde 
den ung og frisk

Randbøl Hede er blandt de 
heder, som Naturstyrelsen 
sætter og har sat ild til i løbet 
af marts måned.

- Man er velkommen til at 
kigge på, når vi futter heden 
af. Og vores folk fortæller 
gerne om arbejdet. Men vi 
vil gøre opmærksom på, at 
det er en voldsom ilde-
brand, så man skal sørge for, 
at Naturstyrelsens persona-
le kan se én. Og så skal man 
selvfølgelig følge de anvis-
ninger, man får fra persona-
let, siger skovfoged Claus Si-
monsen fra Naturstyrelsen i 
Trekantområdet.

Vejret bestemmer, hvor-
når tændstikkerne bliver sat 
til. Det er bedst at brænde 
efter nogle dage med tør-
vejr. Og det må ikke blæse 
for meget, for så er ilden 
svær at styre.

Det tidlige forår
Det er tredje år i træk, der 
bliver sat ild til Randbøl He-
de. Heden er en del af Life 
Hede-projektet, der er del-
vist finansieret af EU.

Hedeafbrænding foregår 
altid i det tidlige forår, inden 
fugle og andre smådyr be-
gynder at yngle. Der bræn-
des ikke hede efter den 31. 
marts.

Før ilden tændes, laves et 
brandbælte rundt om områ-
det. Der er vandvogne og 
personale med ildslukkere 
på stedet. Politiet er infor-
meret, og der er indhentet 
tilladelse hos den lokale 
brandinspektør.

På Randbøl Hede bræn-
des der 30-60 hektar på én 
dag. Det vil sige op til 600 
parcelhusgrunde. I alt håber 
Naturstyrelsen at have 
brændt cirka 260 hektar før 
den 1. april.

Hedens dyreliv
Mange insekter, planter, fug-
le og dyr har heden som le-
ve- og yngleplads. De kan 
forsvinde, hvis heden ikke 
plejes. 

På Randbøl Hede findes 
blandet andet traner og 
storspover samt hugorme og 
andre krybdyr. Der er også 
en række pattedyr såsom 
kronhjorte og rådyr, som be-
nytter heden. Og i efteråret 
blev der for første gang i 46 
år fundet birkemus på Rand-
bøl Hede. 

Flere af disse dyr nyder 
godt af en varieret hede med 
lyng og andre dværgbuske.

Der er ild i heden

Randbøl Hede afbrændes som  led i naturplejen.  ARKIVFOTO: JESPER  WERGE
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Ikast-Brande kommune har offentliggjort vedtaget lokalplan 281 med til- 
hørende VVM-redegørelse vedrørende opførelse af vindmøller i Tykskov 
Krat. Lokalplanen og kommuneplantillægget med tilhørende VVM-rede-
gørelse er offentliggjort den 28. februar 2013, vedtaget den 27. maj 2013 og 
trådt i kraft den 4. juni 2013. Projektet omfatter 2 stk. 3,2 MW vindmøller 
med en maksimal totalhøjde på ca. 149 meter. I den anledning indbyder 
vindmølleopstillerne Tykskov Vindpark K/S til offentligt informationsmøde 
om køberet til projektet.

Mødet afholdes:
Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.00– 21.00 på Ejstrupholm Hotel, 
Søndergade 25, 7361 Ejstrupholm, www.ejstrupholmhotel.dk

Nu er der mulighed for at deltage i et lokalt vindmølleprojekt. På initiativ 
af Tykskov Vindpark K/S er Tykskov Vindmøllelaug I/S stiftet. Planen er 
at opføre 2 stk. vindmøller i Tykskov Krat i Ikast-Brande Kommune, hvor 
Tykskov Vindmøllelaug I/S kommer til at eje den ene af disse vindmøller. 
Der udbydes 3516 vindmølleandele, som tegnes med 3.400 kr. pr. andel, 
og som skal indbetales i forbindelse med tegning af andele. Udbuddet 
sker i henhold til køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende energi. 
For nærmere information om køberetsordningen henvises til 
www.koeberetsordningen.dk. 

Som ved enhver anden investering er der en erhvervsmæssig risiko 
for at tabe penge. Tykskov Vindmøllelaug I/S deltager på lige vilkår med 
mølleopstilleren i projektudviklingen både med hensyn til risiko for tab og 
chance for gevinst. Over for tredjemand hæfter interessenten direkte, 
solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtel-
ser. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i 
interessentskabet. I forbindelse med etableringen af vindmøllerne kan 
der opstå behov for mellemfinansiering af moms, ligesom der kan blive 
behov for en byggekredit til finansiering af negative afvigelser i forhold 
til anlægsbudgettet. For at give den kommende bestyrelse mulighed for 
ud fra en rentemæssig betragtning at optimere, er der mulighed for at 
optage en kassekredit til dækning af ovenstående forhold.

Køberetten er forbeholdt personer, der er fyldt 18 år med bopæl i Ikast-
Brande Kommune, jf. bestemmelserne i VE-loven. Personer inden for en 
radius af 4,5 km fra den nærmeste vindmølle i den kommende vindmøl-
lepark har forkøbsret med op til 50 andele. Der kan tegnes andele på en 
blanket ”Tegningsaftale” i perioden fra annonceringen den 30. marts 2015 
og frem til 27. maj 2015 kl. 16.00. Tegningsaftalen kan sammen med ind-
bydelsen og vedtægterne m.v. for Tykskov Vindmøllelaug I/S hentes via 
www.tykskovvindpark.dk eller rekvireres på email info@tykskovvindpark.dk. 
Tegning sker ved udfyldelse af tegningsaftalen, som fremsendes til  
Tykskov Vindpark K/S, Industrivej 2, 7330 Brande eller pr. mail til  
info@tykskovvindpark.dk. Sammen med tegningsaftalen skal ved- 
lægges dokumentation på, at beløbet 3.400 kr. pr. andel er indbetalt  
på interessentskabets konto, som fremgår af tegningsaftalen. Tegnings-
aftalen anses for ugyldig, såfremt den ikke er modtaget senest den  
27. maj 2015 kl. 16.00, eller der ikke er vedlagt dokumentation for  
indbetaling af 3.400 kr. pr. andel for de tegnede andele.

Alle er velkomne

Tykskov Vindpark K/S

Energinet.dk har godkendt, at annoncen overholder de minimumskrav, 
der fremgår af VE-lovens (lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015) §§ 13-17. 
Annoncen er indrykket af vindmølleopstiller Tykskov Vindpark K/S.

Køberet til vindmøller  
i Tykskov Krat  

i Ikast-Brande Kommune

og man er 
velkommen til at 
kigge med, når 
Naturstyrelsen 
sætter ild til heden

NATURSTYRELSEN sætter 
den jyske lynghede i brand. 
Ikke på én gang, men i små 
bidder - og ikke for at den skal 
forsvinde, men for at holde he-
den ung og frisk og forhindre, 
at den gror til i krat. 

Harrild Hede er blandt de he-
der, som Naturstyrelsen plejer 
med ild i løbet af  marts måned. 

- Ser man røgen over he-
den, er man velkommen til at 
komme nærmere. Vi har folk 
ude, der kan forklare, hvor-
for vi brænder af, og hvordan 
vi kontrollerer ilden. Der er 
voldsomme kræfter i gang, så 
man skal sørge for, at Natur-
styrelsens personale kan se én, 
og man skal naturligvis følge 
deres anvisninger, siger natur-
vejleder Torben Bøgeskov fra 
Naturstyrelsen Midtjylland.

Vejret bestemmer, hvornår 
tændstikkerne bliver sat til. Det 
er bedst at brænde efter en læn-
gere periode med tørvejr. Og det 
må ikke blæse for meget, for så 
er ilden svær at styre. 

Fakta:
Heden skal udnyttes. I gamle 
dage sendte bonden får og krea-
turer ud og græsse på heden. 

Og lyngen blev slået og bragt 
hjem til gården i form af  foder 
til dyrene. På den måde blev 
heden udpint og lyngen holdt 
ung. Bonden brændte også he-
den af  engang imellem, da han 
vidste, at foderværdien i den 
unge lyng, som kommer efter 
afbrændingen, er langt højere 
end i den gamle lyng. 

Denne praksis ophørte for 
50-100 år siden. I dag indgår 
heden ikke i landmandens 
drift. Derfor er Naturstyrelsen 
nødt til at pleje heden. Ophører 
plejen vil heden springe i skov 
i løbet af  10-20 år.

Dyrelivet på heden
Mange insekter, planter, fugle 
og dyr har heden som leve- og 
yngleplads. De vil forsvinde, 
hvis heden ikke plejes. På Har-
rild Hede gælder det fx hugorm, 
stor tornskade  g guldblomme.

Hjejlen var før i tiden en 

meget almindelig fugl på he-
den. Den kræver store arealer 
med meget lave planter. I dag 
er hjejlen meget sjælden som 
ynglefugl. Tinksmeden er en 
anden sjælden fugl på heden. 
Den yngler kun i fugtige kær 
på de store heder. 

Sådan gør man
Et hedeområde svarende til 
én til fem parcelhusgrunde 
brændes af  på én gang. Før 
ilden tændes, laves som regel 
et brandbælte rundt om områ-
det. Der er skovarbejdere med 
ildslukkere på stedet. Politiet er 
informeret, og der er indhentet 
tilladelse hos den lokale brand-
inspektør.

Hedeafbrænding foregår i 
det tidlige forår, inden fugle 
og andre smådyr begynder at 
yngle. Om foråret brændes der 
således ikke hede efter den 31. 
marts. 

Nu brænder Harrild Hede 
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hørende VVM-redegørelse vedrørende opførelse af vindmøller i Tykskov 
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til anlægsbudgettet. For at give den kommende bestyrelse mulighed for 
ud fra en rentemæssig betragtning at optimere, er der mulighed for at 
optage en kassekredit til dækning af ovenstående forhold.
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Brande Kommune, jf. bestemmelserne i VE-loven. Personer inden for en 
radius af 4,5 km fra den nærmeste vindmølle i den kommende vindmøl-
lepark har forkøbsret med op til 50 andele. Der kan tegnes andele på en 
blanket ”Tegningsaftale” i perioden fra annonceringen den 30. marts 2015 
og frem til 27. maj 2015 kl. 16.00. Tegningsaftalen kan sammen med ind-
bydelsen og vedtægterne m.v. for Tykskov Vindmøllelaug I/S hentes via 
www.tykskovvindpark.dk eller rekvireres på email info@tykskovvindpark.dk. 
Tegning sker ved udfyldelse af tegningsaftalen, som fremsendes til  
Tykskov Vindpark K/S, Industrivej 2, 7330 Brande eller pr. mail til  
info@tykskovvindpark.dk. Sammen med tegningsaftalen skal ved- 
lægges dokumentation på, at beløbet 3.400 kr. pr. andel er indbetalt  
på interessentskabets konto, som fremgår af tegningsaftalen. Tegnings-
aftalen anses for ugyldig, såfremt den ikke er modtaget senest den  
27. maj 2015 kl. 16.00, eller der ikke er vedlagt dokumentation for  
indbetaling af 3.400 kr. pr. andel for de tegnede andele.
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Tykskov Vindpark K/S

Energinet.dk har godkendt, at annoncen overholder de minimumskrav, 
der fremgår af VE-lovens (lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015) §§ 13-17. 
Annoncen er indrykket af vindmølleopstiller Tykskov Vindpark K/S.
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Ikke på én gang, men i små 
bidder - og ikke for at den skal 
forsvinde, men for at holde he-
den ung og frisk og forhindre, 
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Harrild Hede er blandt de he-
der, som Naturstyrelsen plejer 
med ild i løbet af  marts måned. 

- Ser man røgen over he-
den, er man velkommen til at 
komme nærmere. Vi har folk 
ude, der kan forklare, hvor-
for vi brænder af, og hvordan 
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vejleder Torben Bøgeskov fra 
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er bedst at brænde efter en læn-
gere periode med tørvejr. Og det 
må ikke blæse for meget, for så 
er ilden svær at styre. 

Fakta:
Heden skal udnyttes. I gamle 
dage sendte bonden får og krea-
turer ud og græsse på heden. 

Og lyngen blev slået og bragt 
hjem til gården i form af  foder 
til dyrene. På den måde blev 
heden udpint og lyngen holdt 
ung. Bonden brændte også he-
den af  engang imellem, da han 
vidste, at foderværdien i den 
unge lyng, som kommer efter 
afbrændingen, er langt højere 
end i den gamle lyng. 

Denne praksis ophørte for 
50-100 år siden. I dag indgår 
heden ikke i landmandens 
drift. Derfor er Naturstyrelsen 
nødt til at pleje heden. Ophører 
plejen vil heden springe i skov 
i løbet af  10-20 år.

Dyrelivet på heden
Mange insekter, planter, fugle 
og dyr har heden som leve- og 
yngleplads. De vil forsvinde, 
hvis heden ikke plejes. På Har-
rild Hede gælder det fx hugorm, 
stor tornskade  g guldblomme.

Hjejlen var før i tiden en 

meget almindelig fugl på he-
den. Den kræver store arealer 
med meget lave planter. I dag 
er hjejlen meget sjælden som 
ynglefugl. Tinksmeden er en 
anden sjælden fugl på heden. 
Den yngler kun i fugtige kær 
på de store heder. 

Sådan gør man
Et hedeområde svarende til 
én til fem parcelhusgrunde 
brændes af  på én gang. Før 
ilden tændes, laves som regel 
et brandbælte rundt om områ-
det. Der er skovarbejdere med 
ildslukkere på stedet. Politiet er 
informeret, og der er indhentet 
tilladelse hos den lokale brand-
inspektør.

Hedeafbrænding foregår i 
det tidlige forår, inden fugle 
og andre smådyr begynder at 
yngle. Om foråret brændes der 
således ikke hede efter den 31. 
marts. 
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Åbent hus afsløre-
de interesse for 
grunde på Nybovej 
i Ny Nørup efter 
lang periode med 
dødvande

Af Morten S. Sørensen
moss@vafo.dk

NY NØRUP - Det er seks år 
siden, at der blev sat 15 byg-
gegrunde til salg på den pri-
vate udstykning på Nybovej 
i Ny Nørup.

Det har siden knebet ge-
valdigt med at få dem afsat. 
Der er blevet solgt og bygget 
på to af grundene, men el-
lers har det været småt med 
aktiviteten og interessen for 
området. Det ændrede sig 
dog i weekenden, da BoligO-

ne-mægler Per Husballe 
sammen med tidligere ejen-
domsmægler og nuværende 
indehaver af rådgivningsfir-
maet Boligskøder Helle Ja-
cobsen holdt åbent hus.

Tre reservationer
Og det gav pote. I hvert fald 
blev endnu en grund reser-
veret, så man nu i alt er oppe 
på tre reservationer i 2015. 
Tidligere på året er et salg af 

en dobbeltgrund (altså to 
grunde) også kommet i 
stand. Det er tømrermester 
Hans Christensen, Børkop 
Boligbyg, som har valgt at 
investere i grundene, hvor 
han vil bygge lejeboliger.

- Jeg tror på, at der er basis 
for lejeboliger i Ny Nørup. 
Det må der være plads til, 
fortæller Hans Christensen.

Noget tyder på, at han har 
ret. I hvert fald fortæller 

Helle Jacobsen, at der til 
åbent hus-arrangementet 
var interesse for lejeboliger.

- Jeg tror også, at det er en 
mangelvare i Ny Nørup. Der 
er ikke meget at leje, siger 
hun.

Står klar i år
Hun ser gerne, at man kig-
ger lidt mere ud mod netop 
det område, når man skal 
anskaffe sig bolig.

- Der er 15 minutter ind til 
Vejle og også kort til Billund, 
så der er muligheder, mener 
hun.

Hans Christensens nyer-
hvervede grunde på Nybo-
vej skal blive til fire lejeboli-
ger - og han forventer, at ar-
bejdet går i gang snart.

- Jeg vil tro, at vi går i gang 
lige efter sommerferien, så 
de skulle gerne stå klar sidst 
på året.

Gang i grundsalg i Ny Nørup

Ilden ville ikke 
rigtigt tage fat, da 
naturklasse fik 
lektion i hedeaf-
brænding

Af Morten S. Sørensen
moss@vafo.dk

RANDBØL - Der lugtede sta-
dig lidt brændt, der på he-
den. Det var en kold og våd 
morgen i sidste uge. Regnen 
havde smidt større og min-
dre vandpytter ud over de 
afbrændte arealer. Men na-
turklassen, som er femte år-
gang på Egtved Skole, var 
ved godt mod og tog det 
med et smil.

I løbet af torsdag formid-
dag på Randbøl Hede fik de 
40 børn et indblik i, hvor-
dan skovfoged Claus Simon-
sen og hans folk går til 
værks, når man brænder he-
den af.

- Vi brænder heden af for 
at bekæmpe blåtoppe, som 
trænger lyngen tilbage, for-
talte Claus Simonsen børne-
ne, og kaldte det ”at nulstille 
naturen”.

Og de naturnysgerrige ele-
ver fik også selv lov at prøve 
at stikke ild til heden - dog 
med mindre succes på 
grund af det våde lyng.

Her på siden kan du læse 
et par af elevernes egen be-
retning om dagen på heden.

Små brandmænd på heden

Skovarbejder Michael Carlsen viser, hvordan man suger 5000 liter vand op i den ombyggede slamsuger, som bruges til at slukke brandene, når der brændes hede af.  
FOTO: TORBEN GLYUM

På den ene side et stykke ”nulstillet natur”. Afbrænding af heden 
kan foregå frem til 1. april. Det varer ikke længe, inden lyngen igen 
skyder op.  FOTO: TORBEN GLYUM

Eleverne fra natur-
klassens egen 
fortælling om 
turen på den 
afbrændte hede
Af Tina Tiantian Rosenlund  
og Clara Mia Simonsen Høj
moss@vafo.dk

RANDBØL - En kold torsdag 
morgen mødtes vi, 5. årgang 
på Egtved Skole, med natur-
vejlederen Helle Thuesen 
ved Hundeskoven på Rand-

bøl Hede. Hun fortalte, hvad 
der var på programmet for 
dagen.

Derefter gik vi op til et af 
områderne, hvor de allere-
de havde brændt noget af 
heden af, og der mødtes vi 
med skovfoged Claus Simon-
sen og hans medhjælper.

Der, hvor der allerede var 
brændt af, var der kun sort 
jord tilbage og der lugtede 
svedent, og man kunne godt 
mærke det i halsen.

Efter at vi havde fået en 
hel del at vide om hedeaf-
brandning,  skulle vi selv 

prøve. Der blev udnævnt 5 
brandasker, 3 brandmænd 
og 1 tænder, men heden var 
våd, så vi kunne ikke så godt 
få gang i ilden, men det lyk-
kedes til sidst, og vi fik at se 
hvordan, skovarbejderne 
igen slukker heden.

Tumletur 
Derefter begyndte vi at gå 
hjemad til Kirstinelyst, men 
da vi kom til Staldbakkerne 
skulle der selvfølgelig tum-
les, for vi er jo 5 klasse!

Naturvejleder Helle 
Thuesen fortalte om Stald-

bakkernes historie og det 
viste sig, at jorden under 
plantelagene var fra 
1500-tallet, så vi tumlede 
rundt i sand, der var over 
500 år gammelt.

Tilbage til Kirstinelyst.
Derefter gik turen videre til 
Kirstinelyst hvor vi fik mad-
pakker, og så var der ellers 
dømt fuglehuse opsætning, 
for der skulle sættes i alt 5 
fuglehus op til både blåmej-
sen, stæren og vendehalsen.

Herefter gik turen tilbage 
til Egtved-skole efter en dej-

Den brændende hede

lig, men kold tur på Randbøl Hede.
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