Vinter


Fuglekassebyg og andet – vendehalskasser, tårnfalk, perleugle, insekthoteller, fiskeørn, stork.

Januar/februar


Torsdag 9. januar Kl. 9-15 – Tjek gamle fuglekasser

Er de der stadig eller skal de erstattes/repareres.

Marts


Afbrænding af hede – som I ved er det meget vejret der bestemmer om vi kan afbrænde. Derfor er
det umuligt at sige helt præcist hvornår det bliver. Men vi satser på en hverdag i uge 11-13. I år har
vi desuden fået lov til at afbrænde nogle nye steder!

Marts/april


Torsdag 2. april fra kl. 9.00 – Opsætning af vendehalskasser

Alle de fine vendehalskasser der er lavet henover vinteren skal opsættes inden vendehalsen melder sin
ankomst i Danmark omkring maj.

Maj


Mogens holder øje med forekomst af vendehals i kommunen og omegn. Så snart han har en sikker
forekomst arrangerer vi en tur ud for at se den bette fugl! I år uden os som mellemmænd så nogle
af jer der gerne vil se vendehalsen må give jeres telefonnr. til Mogens.



Tirsdag d. 27. maj kl. 9.00 – Leslåning

Vi skal ud og slå med le ved en fin mose tæt på Holme Å. Her findes der bl.a. guldblomme og orkideen majgøgeurt! Den gode lemand fra djævleøen, Nils vil igen komme og undervise os i teknikker og alt muligt om
leslåning. Vi køber desuden 7 leer til fremtidig brug.

Juni


Tirsdag 2. juni kl. 9.00 – Guldblomme, kattefod og ulvefod plejedag

De fine og sjældne planter guldblomme, ulvefod og kattefod i Billund anlæg og ved flugtskydebanen i
Grindsted har forrige år nydt godt af jeres grønne fingre til at holde deres voksesteder lysåbne. Derfor
håber vi, at I vil have lyst til at fortsætte denne gode gerning igen i år!


Mandag 8. juni kl. 9.00 – Rydning af pil

Nu er der jo købt masser af lækkert udstyr til rydning af pil og andet små opvækst, så det skal jo bruges.
Derfor tænker vi at Billund Kommunes fine mose ved Holme Å skal have en god omgang rydning!

August


Mandag 24. august kl. 9.00 – Plejedag på St. Råbjerg

På St. Råbjerg har Billund Kommune kørt et projekt med rydning af træer og rødder. Det er dog svært at få
det hele med og køerne gider ikke æde alle de små fyr og gran. Her tænker vi at I, igen i år, kan gøre en
indsats for at komme dem til livs. Mens vi er der har vi også mulighed for at se udviklingen af vegetationen
på heden efter vores afbrænding i foråret.


Torsdag 3. september kl. 9.00– Rydning af pil og buske ved Præsteflod

Det fine kær ved Præsteflod hvor vi bl.a. har fundet fede arter som rundbladet soldug, plettet gøgeurt,
loppe-star, vibefedt og benbræk, er løbende blevet ryddet for pilekrat takket være jer! Pil skygger for de
mere lyskrævende og sjældne arter og kan derved udkonkurrere dem. Pilen skyder hurtigt igen hvis man
ikke er over den og vi kan sikkert finde andre steder derude der trænger til jeres hjælp! Vi håber derfor I vil
være med til at vende tilbage til Præsteflod og holde det fine kær lysåbent!

September


Tirsdag D. 8. september kl. 9.00 – Leslåning ved Præsteflod

Sidste år havde vi en sjov dag ved Præsteflod med leslåning af hovedsageligt lyse-siv, for at fjerne næring
og gøre det nemmere for kreaturerne at afgræsse kæret. Niels fra Bakkebjerg Naturpleje stod for dagen og
det var rigtig godt at prøve nogle skarpe leer! Vi tænker at vi gentager succesen igen i år enten ved kæret i
Præsteflod eller ved nogle fine kommunale arealer ved Holme Å med bl.a. guldblomme og maj-gøgeurt.

