Søer og enge
er kortlagt
Vejle amt har
lavet kort
over naturen
HORSENS - Hver enkelt landmand kan gå
ind på de nye kort, som
Vejle amt har lavet, finde sin jord og undersøge, om noget af den er
omfattet af naturbeskyttelsesloven.
Så detaljeret er den
kortlægning, som amtets
naturplejeafdeling netop
er blevet færdig med. Søer,
vandhuller, enge, overdrev, moser, strandenge og
strandsumpe er alle markeret på kortene, hvis de er
over en vis størrelse og
dermed er beskyttet.
Mr et areal er omfattet
af naturbeskyttelsesloven,
kan ejeren fortstte med
den sædvanlige drift, men
må ikke ændre på den
uden tilladelse.
Kortene har i sig selv ingen betydning for, om arealerne er beskyttet. •
Det blev de, da naturbeskyttelsesloven trådte i
kraft den 1. juli 1992. Og
skulle amtet have overset
for eksempel et vandhul på
de nye kort, glder naturbeskyttelsesloven stadig
for det.

Pa biblioteket
Men amtet vil gerne have alle naturarealer med
og kortene så korrekte som
muligt.
Derfor er de nu fremlagt
til offentligheden i fire

uger. De kan findes på
kommunekontorerne, på
biblioteker og på de fern
landbocentre i amtet.
På landbocentrene er
der en særlig service, idet
medarbejdere fra amtet vil
mode op et par dage for at
give yderligere information og modtage rettelser.
Lokalt i Horsens sidder
amtets folk parate pa mandag og tirsdag mellem kl.
9.00 og 15.30. Landbocentret i Tørring har haft besøg i gar og i dag.

Alle landmænd
Udover kortene har amtet fået lavet en folder om
de beskyttede naturarealer. Den er udsendt til de
ca. 8.500 landmænd, der er
i amtet, men kan ellers fås
på kommunekontorerne
og på biblioteker.
Folderen kan for eksempel fortælle, at der er 6.830
søer og vandhuller i amtet,
at der er mange enge i
Tørring-Uldum kommune, at
moserne ligger tættest i
Br a dstrup kommune, at
over halvdelen af de 78
strandenge i amtet ligger i
Horsens kommune, blandt
andet på Endelave, og at
næsten halvdelen af amtets hedeareal findes i
Nørre-Snede kommune.
Tilsammen dækker de
beskyttede naturarealer
syv procent af amtets areal.
Kortene er et stykke bestillingsarbejde fra Skovog Naturstyrelsen. De enkelte amter har frist til 1.
maj i år med at aflevere.
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