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Forslag til Thyregod-Vester Lokalråd om beplantning af små områder til fremme af 

biodiversiteten (mangfoldighed af flora og fauna): 
Thyregod, d. 20.08.2021 

 

Konkret baggrund: 

På lokalrådets møde d. 01.06.2021 fremlagde Lillian Christoffersen og Villy Sørensen et forslag til 

fremme af biodiversitet – jævnfør mødets punkt 1. Efterfølgende har Lillian og Villy samlet en lille 

gruppe*), der er kommet frem til følgende oplæg til Thyregod-Vester Lokalråd’s videre håndtering. 

Vi mener, at forslaget falder godt i tråd med Vejle Kommunes ”Biodiversitetsplan 2020-2024”. 

Hvorfor: 

Alle snakker om ”bierne og blomsterne” – vi vil gerne gøre noget ved det i Thyregod-Vester. 

Ligesom ”bæredygtighed” er også ”biodiversitet” blevet et meget centralt begreb, der er kommet helt 

i fokus de seneste år. Det er der utallige gode grunde til, som vi springer over her. Men kort sagt: Vi 

ønsker at slå et slag for biodiversiteten i Thyregod-Vester. 

I første omgang foreslår vi fire mindre arealer**), som kommunen i dag plejer ved at klippe græs. På 

arealerne foreslår vi forskellige tiltag til fremme af biodiversiteten, og vi foreslår en nærmere 

drøftelse med de rette fagfolk i Vejle Kommune, om hvordan beplantningen skal se ud på disse 

arealer. Gruppen*) er dog også parat til selv at konkretisere beplantningsforslag til arealerne, ligesom 

vi også er parat til at medvirke i dialogen med kommunens fagfolk. Under alle omstændigheder 

forestiller vi os, at det er kommunen, der etablerer og fortsat plejer disse områder samt i øvrigt, at 

tiltagene skal sættes i værk, så vi kan have glæde af dem i 2022. 

Vi har den grundlæggende indstilling, at arealerne skal se pæne ud i borgernes øjne. Desuden 

anbefaler vi en passende infotavle ved arealerne om hvad meningen er. (Naturligvis også en 

passende lokal orientering via Give Ugeblad og sociale medier m.m., når det bliver aktuelt). 

I anden omgang: 

Vores holdning er at gå frem i små skridt på en måde, så Thyregod-Vester-borgerne i almindelighed 

synes godt om tiltagene – og derpå efterfølgende supplere med flere tilsvarende initiativer på andre 

lokaliteter i Thyregod og gerne også i Vesterlund.  

 

Med venlig hilsen  

* 

• Lillian Christoffersen, Skovlunden 65, Thyregod.  

T: 24630158  M: lillianchristoffersen@gmail.com 

• Villy Sørensen, Søndergade 38, Thyregod. 

T: 24204479  M: V-KS@live.dk 

• Lisbeth Mathiasen, Vestre Alle 2, Thyregod 

T: 60730731 M: LLM-OA@live.dk 

• Tove Andersen, Skovlunden 131, Thyregod. 

T: 26681093 M: Tovea131@gmail.com  

• Bjarne Boysen, Skovlunden 101, Thyregod. 

T: 24643663 M: boysen.bjarne@gmail.com 
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**) Beskrivelse af de foreslåede fire arealer. 

• Areal bag ved Skovlunden 79 og 81. 

• Norlyks Plads. Her er det vigtigt, at beplantningen kommer til at fremhæve skulpturen – evt. med 

insektvenlige træer m.m. 

• Ubebygget areal - Skovlunden 58 og 60. 

• Grundtvigs Plads. Her er det vigtigt, at beplantningen tager behørigt hensyn til, at området også 

benyttes af dagplejere med børn og turister. 

 

 


