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Forum: Naturgruppen – sommertur 
Tid: Onsdag den 6. juli 2016 kl. 17-1930 
Sted: Egelundsparken og Stuekær ved Risby 

Deltagere: Arne Lie, Katrine Søbye, Poul Evald Hansen, Kate Sandberg, 
Kasper Smith 

Afbud: Øvrige 
Referent: Jan Holm 

Dette er et kortfattet resume af noget af det, som blev drøftet på turen. 
 
Af forskellige årsager blev turen rykket fra den 22. juni til den 6. juli, hvilket 
gjorde, at flere ikke havde mulighed for at deltage. 
 
Turen begyndte i Egelundsparken med følgende emner: 
 
Afgræsning og græsningstryk, ’naturliggørelse’ af tekniske installationer (skjule 
betonrøret og brinkerne ved stibroen, reparere skotter inkl. det sydlige), 
Dyregårdens ’landbrugsdrift’ (wrap-baller, plastic, jord på sti, dyr i åen). 
 
Jan oplyste, at der har været et møde med Dyregården og at der er givet et 
påbud af miljøtilsynet om ikke at efterlade plastic i og ved foldene. 
 
At der etableres bedre tilkørsel til foldene for at undgå jord på stien, at det er 
aftalt med Dyregården at der indkøbes ’foderholdere’, så wrap-ballerne ikke 
lægges på jorden, og plasticen kan tages med, at der er foretaget en 
gennemgang af Poda Hegn af foldene, som bliver udbedret, at der er bestilt tråd 
og spyd til kogræsserne, så foldene kan deles op, og græsningstrykket øges, at 
der indgås serviceaftale således, at alle folde gennemgås og bliver bragt i orden 
hvert forår inden dyrene sættes ud. 
 
Ved stien lige nord for Vejdirektoratets regnvandsbassin gjorde Poul Evald 
opmærksom på Rank Frøstjerne. 
 
Ved Stuekær holdt gruppen sig under tag i bålhytten; et fint lille bål holdt 
myggene på afstand. 
 
Arne orienterede om møde i Kanalfølgegruppen, at projektet er blevet skåret ind 
til benet, og om det nylige møde i sponsorgruppen for St. Vejleå-omløbet – at 
der er et oplæg til en beskrivelse af projektet – og arbejdes på at få et møde 
med HOFOR i stand inden længe. 
 
Jan fortalte, at naturvejlederen ved Naturcentret Inge Christensen flere gange 
har benyttet bassin M – det cirkelformede ved Skallerne – til undervisning, at 
der er masser af liv i vandet, og at det ikke er sidste gang hun vil bruge stedet. 
 
Ved halv otte-tiden pakkede vi sammen, cyklede hjemad og ønskede hinanden 
god sommer! 
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