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Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

NATUREN – En meget 
vellykket bioblitz, arran-
geret af Danmarks Natur-
fredningsforening (DN), 
Esbjerg Naturplejeforening 
og naturvejledere fra Myrt-
huegård – Natur, Kultur & 
Læring, fandt i weekenden 
den 14. og 15. august sted i 
Marbæk-området. 

Ved et bioblitz gælder det 
om at finde så mange dyre- 
og plantearter som mu-
ligt indenfor 24 timer. Der 
mødte cirka 50 mennesker 
op fra nær og fjern, unge og 
gamle i alle aldre.

”Det var et fantastisk ar-
rangement med meget en-
gagerede og entusiastiske 
deltagere, der virkelig gik 
på med krum hals. Nog-
le af deltagerne er blandt 
Danmarks bedste nørder 
indenfor deres felt. Det 
lykkedes at finde cirke 
500 plante- og dyrearter, 
heriblandt sommerfugle, 

mosser, svampe, laver og 
krible-krabledyr. Adskilli-
ge af fundene er sjældne, og 
mange af de fundne arter er 
nye for Marbæk-området,” 
udtaler en glad Carsten 
Mathiesen, medarrangør af 

bioblitzen og næstformand 
for DN-Esbjerg  

Dagen startede med et 
lækkert morgenbord, hvor 
deltagerne blev introdu-
ceret for hinanden, og der 
blev givet praktiske op-

lysninger af arrangørerne, 
hvorefter deltagerne blev 
sluppet løs i Marbæk-om-
rådet med lup og net. Ved 
tilbagekomsten blev der 
virkelig nørdet med fagbø-
gerne, og der var en meget 
positiv og god stemning 
omkring hele arrangemen-
tet. Viden blev delt på kryds 
og tværs og blev taget med 
hjem. Der blev ikke fundet 
så mange arter som under 
sidste års bioblitz, hvor der 
blev fundet uhørte 1004 ar-
ter, men da var vejret også 
ualmindeligt ideelt.

Som et ekstra krydderi 
var der indlagt et miniar-
rangement lørdag aften 
ude i terrænet, hvor der 
var mulighed for at blive 
klogere på lyslokning og 
sukkerlokning af aften-
sommerfuglene, en invita-

I weekenden den 
14. og 15. august 
blev der igen  
afholdt bioblitz i 
Marbæk-området

Entusiasmen var stor  
blandt deltagerne.  
Foto: Inge Nagstrup.

En rollator kan være praktisk, når man er til bioblitz! En rollator kan være praktisk, når man er til bioblitz! 
Foto: Inge Nagstrup.Foto: Inge Nagstrup.

Bioblitz-deltagere gik på med krum hals



25. august 2021   9Hjerting Posten

www.macartney.com
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MacArtney global solutions

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

NY ADRESSE: Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

* Du får 1 glas af mærket Meisterglas® gratis, når du køber et par brilleglas. Du sparer 50 % af leverandørens vejledene pris. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

Tysk 

 topkvalitet!   -50%

PÅ ALLE
brilleglas

tion mange af deltagerne 
tog imod.

Arrangementet var gratis 
for deltagerne, da udgif-
terne til bespisning samt 
overnatning blev afholdt 
af Danmarks Naturfred-
ningsforening. Deltagerne 
udtrykte stor begejstring 
for de skønne buffeter, der 
blev trakteret med dagen 
lang, samt den meget flotte 
og varierede natur.” 

Alt i alt et meget vellyk-
ket bioblitz arrangement, 
hvor de mange artsfund 
bliver gjort tilgængelige for 
Esbjerg Kommunes videre 
naturforvaltning af Mar-
bæk-området”, slutter Car-
sten Mathiesen.

En af de menige deltagere 
har også kontaktet avisen 

for at dele sin glæde ved ar-
rangementet, nemlig Niels-
Ole Jessen.

”Jeg spottede den sjæld-
ne hvepseedderkop 500 
meter fra Myrthuegård. 
Det er en del år siden, den 
er set derude,” beretter han 
ikke uden stolthed.

-fina

Den sjældne hvepseedderkop 
er tilbage i Marbæk-området: 

Foto: Niels-Ole Jessen.

Et af de interessante  
fund, en ahornugle.  

Foto: Inge Nagstrup.

Også de grønne buske ved Myrthuegård blev grundigt efterset. 
Foto: Inge Nagstrup.

Bioblitz-deltagere gik på med krum hals


