Stor interesse for
at pleje naturen
Der er stor interesse
for naturpleje-projektet i Horsens, som tager
sig af oprensning af
vandhuller, rydning og
hegning af områder til
græsarealer samt restaurering af vandløb.
Biolog Stig Pedersen, der er
projektleder, oplyser, at han
har haft kontakt med omkring 100 lodsejere, som enten
har fået udført opgaver eller
er interesserede i det.
- Projektet har kørt siden
foråret 1990, og i første omgang var opgaven primrt oprensning og restaurering af
mindre vandhuller. Men siden
er der kommer andre ydelser
til.
Plejeprojekterne udføres
stort set gratis for lodsejere i
Horsens kommune. Projektet
betaler 80 procent af entreprenør-arbejdet og laver alt
papirarbejde, projektering
samt henter tilladelser hjem.
har
Naturplejeprojektet

vandsthæigonyrav f

hjemsted på Naturcenter
Skovgård ved Egebjerg.
De fleste opgaver for naturplejeprojektet drejer sig om
oprensning og omforandring
af vandhuller,
vandhuller. Sådanne opgaver
kan fore meget med sig. Der
foretages en biologisk vurdering af tilstanden, der udarbejdes plejeplan og der skal
evt. ryddes trer og etableres
ny bebeplantning.

Nørrestrand
Der har også vret Here opgayer med rydning af områder
til grsning samt hegning.
- Vi har arbejdet en del ved
Nørrestrand, hvor opgaven er
at etablere græsningsarealer,
så områder bevares som enge i
stedet for at gro til med
skov, forklarer Stig Pedersen.
Af kommende opgaver
næverStigPdsopng
af Fiskebækken, der løber til
Nørrestrand.
Arbejdet i naturplejeprojek-

tet udføres af unge ledige under ledelsen af Stig Pedersen.
I øjeblikket er der ialt syv ansatte, men normalt er der ni-ti
beskftigede.
Projektet styres af de
grøn-ne foreninger i Horsens kommune, og states af Horsens
kommune, Vejle amt samt
Skov- og Naturstyrelsen.
Kommunen stater med
200.000 kr. i tre år, amtet med
160.000 kr. i år samt 80.000
kr. de nste to år og skov- og
naturstyrelsen med en mill.
kr. over tre år. Endelig har
arbejdsmarkedsnævnet i Vejle
amt støttet med 25.000 kr. i
år.
- Vi vil meget gerne have nabokommunerne med, da det
kan give stare perspektiv for
projektet. Mange opgaver
kunne vre tvrkommunale,
f. eks. oprensning af vandløb,
siger Stig Pedersen, der håber
på et fremtidigt samarbejde
med kommunerne omkring
Horsens. (leg.)

Fokus pa
Nørrestrand
Naturudvikling,
landskabet, fredningen og den rekreative anvendelse af
Nørrestrand bliver
diskuteret, når Naturplejeprojektet i
Horsens i morgen aften holder informationsmøde om naturpleje ved Nørrestrand.
- Vi holder mødet for at
informere om den konkrete naturpleje og baggrunden for de ting, vi laver,
siger biolog Stig Pedersen
fra Naturplejeprojektet.
Mødet holdes også for at
hae forslag og kommentarer fra interesserede og berote parter ved
Nørre-strand.
På mødet bliver der givet en rkke korte
om Nørrestrand, og mere
specielle emner som fugle-

liv, botanik, fiskeri og forurening bliver også belyst.
Erik Horning, Horsens
kommune, taler om landskabet, forfatter Ejgil
Holm fortæller om den nuvrende naturtilstand og
Jesper Baadsgaard orienterer om amtets interesse i
området.
Hans Pindstrup fra
Dansk Ornitologisk Forening fortæIler om fuglelivet og Stig Pedersen og
Torben Højmark orienterer om naturplejeprojektet. Poul Hald Moller fra
amtet fortæller om forureningstilstanden, og der bliver også indlæg om floraen
i området samt om de rekreative værdier i området.
Arrangørerne har indbudt en rkke foreninger
og interessegrupper, men
alle interesserede er velkomne. Tilmelding kan
ske til Naturcenter
Skovgård.(le)

