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Nye klimaskove ved Hjerting og Sjelborg
6710 – Skovens dybe, stille ro spreder sig til flere om-
råder tæt på Esbjerg. Tre steder skyder nye klimasko-
ve op. De to af dem er lokale. Og som navnet antyder, 
plantes de nye skove primært for at binde og optage 
CO2. Biodiversitet får også bedre vilkår, mens besø-
gende vil kunne nyde de nye skove via simple stier. 
I Hjerting kan beboerne i Myrtueparken se frem til 
at der plantes to hektar skov nord for boligområdet, 
og ifølge Esbjerg Kommune vil det være begyndelsen 
til en skov, som på et senere tidspunkt eventuelt skal 
udvides. Ved Sjelborg er der tale om en udfyldning 
ved et eksisterende skovområde, når Sjelborg Planta-
ge udvides med fem hektar skov for at skabe bedre 
sammenhæng i området.

”Fælles for de tre projekter er, at der er tale om 
bynær skov, og vi har netop en ambition om at rejse 
mere skov i kommunen tæt på byerne, så områderne 
kan bruges rekreativt. Som kommune er vi forholds-
vis skovfattig, og det er en rigtig god nyhed, at vi nu 
øger antallet af skovhektar,” siger formand for Plan & 
Byudviklingsudvalget Henning Ravn.

Også på et langstrakt område mellem Esbjergmo-
torvejen og Kvaglund fra Lykkesvej til Stormgade 
plantes der 17 hektar ny skov. I alt bliver der plantet 
70.000 træer. Projektet realiseres, fordi Klimaskovfon-
den har bevilget 1.718.000 kroner til de tre nye skove.

”Klimaskovene spiller godt sammen med kommu-
nens egen målsætning om at være CO2-neutral i 2030, 
og i den nye Klimaplan er skovrejsning nævnt som 
en af de muligheder, der kan bidrage positivt til vores 
klimaregnskab. Et foreløbigt skøn lyder på, at klima-
effekten fra projektet på sigt lander på cirka 14.400 
tons CO2-ækvivalenter,” siger formand for Klima & 
Miljøudvalget Jørgen Ahlquist, som glæder sig over 
at fondsansøgningen er blevet imødekommet fuldt 
og helt. Nu går den konkrete planlægning af de tre 
nye skove i gang, og hvis alt går efter planen, vil sko-
vene vil være etableret med udgangen af året.

Museumsforening klar med arrangement
SÆDDING – Den 2. juni holder Museumsforeningen 
for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Sædding et foredrag 
om mindetavlen over 195 danske maskinofficerer, der 
mistede livet på havet under 2. Verdenskrig. Min-
detavlen hænger hos Maskinmestrenes Forening på 
Sankt Annæ Plads i København. Her er navnene li-
stet én efter én – men desværre uden historien om, 
hvordan de på tragisk vis mistede livet til søs. Fore-
dragsholderen, Gustav Schmidt Hansen, har i en år-
række gravet i arkiver i ind- og udland for at samle 
brikkerne til historien om tavlen. Hans bog går derfor 
bag om navnene og fortæller gennem dem den ofte 
glemte historie om de tusindvis af danske søfolk, 
der blev en del af krigen. Da den kom, bestod dansk 
skibsfart af godt 550 skibe og 12.000 søfolk. I 1945 var 
427 danske skibe gået ned, og 1.900 danske søfolk 
havde mistet livet. 

Foredraget er gratis for medlemmer, for ikke-med-
lemmer er prisen 50 kroner. Der er tilmelding på 
permholm@stofanet.dk eller 40 27 10 44.

   

BUTIKSLIV – Hjerting er 
blevet en butik rigere. Den 
hedder Noté og ligger på 
Hjerting Strandvej 46, fint 
placeret ved siden af Blom-
ster i Hjerting. Indehaver er 
Nadja Bennedsen Nielsen 
fra Hjerting, og at hun el-
sker Frankrig og lækkert, 
bæredygtigt design ser 
man straks, når man træder 
ind i den smagfuldt indret-
tede butik. 

Der er køkkentøj fra 
franske de Buyer, strømper 
fra Le Bon Shoppe i Cali-
fornien, sutter fra Frigg, 
yogaudstyr, hudplejepro-
dukter fra Woods, smykker 
fra Ragbag, tøj fra Studio 
Feder og On Cloud Nine 
– sidstnævnte et brand fra 
en kvindelig designer i Kø-
benhavn – og meget mere.

”Jeg kan godt lide danske 
produkter, men jeg søger 
også inspiration udefra. Og 
Frankrig, som jeg elsker at 

besøge, kan jo noget,” siger 
hun med et af sine mange 
smil.

Nadja og kæresten flytte-
de for tre år siden efter gen-
sidig aftale tilbage til hans 
hjemby, Hjerting, efter 17 år 
i København. Hun er selv 
fra Esbjerg. Han havde fået 
i job herovre, og nu er hun, 
der tidligere har haft le-
dende stillinger hos blandt 
andre Ganni, sprunget ud i 
butiksdrømmen med Noté.

”Jeg har studeret marke-
det i mange år. Jeg hat note-
ret mig forskellige mærker 
og håndplukket de produk-

ter, jeg gerne vil sælge. Det 
har også været vigtigt for 
mig, at produkterne ikke 
findes i Esbjerg i forvejen,” 
betoner hun.

Et lille univers
”Jeg ved godt, jeg spreder 
mig en del, men man skul-
le gerne kunne komme her 
og blive inspireret. Det skal 
være et rart sted at være. 
Jeg vil skabe et lille univers 
her med tøj, puder, tasker, 
hudplejeprodukter og køk-
kentøj,” storsmiler hun.

Redaktøren, der er en 
stor fan af hawaiiskjorter, 

bemærker en stribe smarte 
pyjamasser.

”Ja, det er blevet ret po-
pulært. Det er bekvemt. Og 
det er blevet legalt at daske 
rundt i en afslappet pyja-
masskjorte, også til at blan-
de med et par jeans og en 
jakke” forklarer hun.

Beriget med en baquet-
te-bageform, som har været 
umulig at finde andre ste-
der, og som endda er yderst 
rimelig i pris, afsluttes det 
lille interview.
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Nadja Bennedsen 
Nielsen har 
sagt farvel til 
København 
efter 17 år og er 
sprunget ud som 
selvstændig med 
butikken Noté på 
Hjerting Strandvej

Nadja byder på franske 
fristelser og ny inspiration

Nadja Bennedsen Nielsen i sin ny livsstilsbutik Noté. Hun sælger blandt andet fransk køkkentøj, 
hudplejeprodukter, tøj og yogaudstyr. Det er helt legalt at komme for at snuse og blive inspireret.

Et 360 graders fugleperspektiv
Vendehalsen er i grunden 
en spætteart, der er bega-
vet med en dynamik og en 
adræthed, de færreste fugle 
kan matche. Den kan dreje 
hovedet næsten 360 gra-
der, og det bruger den i sin 
søgen efter myrer og my-
repupper, som den fodrer 
sine unger med. 

Da vendehalsen samti-
digt har et øgleagtigt ud-
seende og ansigt, så er den 
noget helt specielt i natu-
ren. Dens udseende, evnen 
til at dreje hovedet og dens 
hvæsende stemme får an-
dre til at se vendehalsen 
som en slange, og det kan 
skræmme eventuelle fjen-
der.

Den forekommer på træk 
i Danmark og har tidligere 
været mere almindelig som 
ynglefugl, men er nu mere 
fåtallig på grund af vo-
res skoves udvikling mod 
mere kulturskov. Dette ser 
dog nu ud til at ændre sig, 

og så kan den igen blive 
mere almindelig. 

Den er nemlig en hulru-
ger, og skal således bruge 
gamle rådne stammer til 
at kunne yngle. Derfor er 
gamle urskove dens yng-
lehabitat, og her sidder den 
ved myrestier og med sin 
lange klæbrige spættetun-

ge fanger den myrer og den 
kan tage op til 10.000 pup-
per om dagen til eget og 
ungernes brug.

Vendehalsen ses under 
trækket i vadehavsregio-
nen i april og maj samt igen 
på returtrækket til tropisk 
Afrika i skovtykninger, ha-
ver og kirkegårde, og hvis 

man skræmmer den op, 
flyver den typisk fra jorden 
i en tung doven flugt til 
nærmeste træ, hvor du med 
forsigtighed kan nærme 
dig denne spændende fugl.
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Vadehavets fugle

Vendehalsen har en hvæsende stemme som en slange, og det kan skræmme fjender væk.  

Dette areal ved Myrtueparken i Hjerting skal være 
klimaskov. På hjemmesiden viser vi begge arealer. 
Illustration: Esbjerg Kommune


