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Oplev havørrederne i Vester Nebel Å - Flyttet
På grund af de meget store
vandmængder lige nu er det ikke
muligt at gennemføre turen ved
Vester Nebel Å. I stedet
arrangeres en tilsvarende tur til
Truds Å. For yderligere
oplysninger, kontakt Hans-Martin
Olsen, tlf. 29 33 62 49.

Mere om
Vester Nebel Å projektet
Se arrangementet i kalenderen

Nyheder
etop nu svømmer de store
havørreder ind i vandløbene for at
gyde. Ta’ med på en naturtur til
Vester Nebel Å den 28. november,
hvor du kan opleve havørrederne og
høre om naturprojekterne i Kolding
Ådal.
Kolding Kommune har i flere år
arbejdet med at forbedre naturtilstanden i Kolding Ådal. Ikke mindst vandløbene i
ådalen har fået en hjælpende hånd. Lørdag den 28. november kl. 10.00 inviterer
Miljøafdelingen i Kolding Kommune til en spændende tur til Vester Nebel Å, hvor
biologen Hans-Martin Olsen og miljøteknikeren Sten Bøgild Frandsen undersøger
åens fiskebestand ved hjælp af elektrofiskeri. De vil desuden vise, hvordan man ved
at undersøge smådyrene i bunden at et vandløb kan afgøre, om vandløbet er rent
eller forurenet.
Vester Nebel Å er på vej til at blive et helt fremragende vandløb, biologisk set. Efter
at der i 2008 blev lavet et langt stryg udenom Ferup Sø kan havør-rederne nu frit
svømme op i de mere end 40 kilometer vandløb, der er ovenfor søen. Optællinger
foretaget sidste vinter viste, at mere end 340 havørreder var svømmet længere op i
vandløbet for at gyde. I efteråret 2009 undersøgte Kolding og Vejle kommuner alle
vandløbene ovenfor Ferup Sø. Her kunne det konstateres, at tætheden af småørreder
er blevet 5-10 gange højere end før stryget ved Ferup Sø blev lavet.
Har du lyst til at deltage i turen, så mød op ved Vester Nebel Å der, hvor den løber
under Esbjergvej ved Hvilested lystfiskersø. Engen er meget våd efter den seneste
tids regn, så husk gummistøvler.
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Oplev havørrederne i Truds Å
Netop nu svømmer de store
havørreder ind i vandløbene for at
gyde. Ta’ med på en naturtur til
Truds Å 28. november 2009, hvor du
kan opleve havørrederne og høre om
naturprojekterne i Kolding Ådal.

Mere om
Åben Ådal
Om Kolding Ådal projektet

Naturprojekter
Naturvejledning
Nyheder

Kolding Kommune har i flere år
arbejdet med at forbedre
naturtilstanden i Kolding Ådal. Ikke
mindst vandløbene i ådalen har fået
en hjælpende hånd.
Lørdag den 28. november klokken
10.00 inviterer Miljøafdelingen i
Kolding Kommune til en spændende
tur til Vester Nebel Å, hvor biologen
Hans-Martin Olsen og miljøteknikeren Naturprojekterne i Kolding Ådal har forbedret
levevilkårene for havørreden.
Sten Bøgild Frandsen undersøger
åens fiskebestand ved hjælp af
elektrofiskeri. De vil desuden vise,
Turen til Truds Å erstatter den
hvordan man ved at undersøge
planlagte tur til Vester Nebel Å. Dén tur
smådyrene i bunden at et vandløb
er aflyst på grund af de store mængder
kan afgøre, om vandløbet er rent
regn, der er faldet på det seneste.
eller forurenet.
Samtidig er der mulighed for at høre om projektet Åben Ådal, hvor der er foretaget
rydninger og hegning af naturarealer for at bevare dem lysåbne.
Turen starter, hvor Bergsmindevej krydser Truds Å - se kort med mødested.
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