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Emne

Tekst

Åbning af brunkulsø for
roere.

Feldborg Statsskovdistrikt åbner Brunkulsø for roere. I samarbejde med lokale
ildsjæle har skovdistriktet klargjort den største af brunkulsøerne, Meldgård Sø, i
Søby Brunkulslejer, så man nu kan motionere i kano eller kajak.
Der er udlagt flydepontonbro med nedgangsrampe, der udlægges en flydespærre
for at markere, hvor man af sikkerhedsgrunde ikke bør gå i land (risiko for
kviksand eller skred) og der indrettes et par udsigtspladser med grillsted og
borde-bænke – Et skovareal på søens sydside gøres mere publikumsvenligt med
bla. stier og hundeskov.

Flagermuseudstilling i
Mønsted Kalkværk

I løbet af i år etableres der i den store hal i Mønsted Kalkværk ved indgangen til
kalkgruberne en permanent udstilling om flagermusene og kalkgruberne.
Udstillingen vil også omhandle Natura 2000.

Kajakpladser ved
Limfjorden

Feldborg distrikt etablerer i samarbejde med andre Limfjordsdistrikter, amter og
kommuner et net af primitive overnatningspladser langs Limfjorden. Pladserne er
især beregnet på kajakroere. Der udgives en folder om pladserne.

Naturcenter Brokholm

Naturcenter Brokholm ved Brokholm Sø og Havbjerg Skov i Salling er under
udbygning. Der er indgået aftale om driften med Ny Skive Kommune, der er
ansat en naturskoleleder, Anja Vensild Hörnell, og der igangsættes en renovering
af en del af bygningsmassen. I tilknytning til naturcentret etableres der en plads
med 3 shelters samt en grillhytte, der også kan bruges til udeskole.
Der etableres i år 5 nye hundeskove, nemlig i Sjørup Skov, Kompedal plantage,
Gludsted Plantage, Meldgård Sø og Bølling Sø

5 nye hundeskove

Nye shelters

Ny skovlegeplads i
Løvbakke Skov

Fuglekasseprojekt

Landartprojekt i Hastrup
Plantage

Fuglesafari

Der etableres i år nye shelters ved Jenle, i Havbjerg Skov og ved Ballesbækgård
ved Rørbæk Sø. Der er nu 3 steder på distriktet, hvor der er shelterpladser med 3
shelters, så der er plads til en hel skoleklasse. Ved Naturcenter Damhus i Hastrup
Plantage er en tidligere garage indrettet til shelter, som nemt huser en hel klasse.
På Skovens Dag indvies en ny skovlegeplads i Løvbakke Skov nord for Herning

I løbet af året produceres et større antal småfuglekasser samt kasser til større
fugle som tårnfalk, natugle, hvinand og stor skallesluger. Kasserne opsættes nær
publikumsområder (naturcentre, skovlegepladser, bålpladser m.v.) ved søer og i
skovrejsningsområder.
Give Kommune gennemfører i samarbejde med Feldborg distrikt i uge 35 et
landartprojekt i den del af Hastrup Plantage, der ligger lige syd for Hastrup Sø.
Projektet ledes af en kunstner med hjælp fra kommunens bibliotekarer og en
gruppe lærere samt ansatte på distriktet. Alle kommunens 5. klasser deltager.
Lørdag den 10. juni arrangerer distriktet en fuglesafari i bus rundt til distriktets
nye fugleområder, nemlig de 4 naturgenopretningsprojekter, Bølling Sø,
Brokholm Sø, Spøttrup Sø og Geddal Strandenge. Undervejs serveres frokost på
Naturcenter Brokholm. Bussen starter og slutter i Herning med mulighed for
opsamling ved Bølling Sø

