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“Det vilde 7080”
Mange hænder kan i fællesskab løfte meget, også i forhold til at gøre noget for naturen i 
vores lokalområde.

Vi vil skabe et fælles udgangspunkt, som bygger på viden om natur, og hvad man kan gøre 
for at passe på den, og skabe mere natur i vores lokalområde, - stort som småt.

Klædt på med den rette viden kan alle, alene eller i større og mindre fællesskaber, gøre en 
forskel og skabe bedre vilkår for naturen. 

Fælles viden giver ligeledes et fælles sprog for natur og gør det langt lettere at løfte i flok.

Med “Det vilde 7080” deler ildsjæle fra lokalområdet ud af deres viden om 
naturen - til inspiration og glæde for andre.

Hilsen Bionetværk Børkop - det levende  7080 

Projektet er støttet af Vejle Kommune i forbindelse med 
byvision “Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord”
“Rotary Børkop støtter foredraget med Sebastian Klein”

Fernisering ‘Natur Fragmenter’ med fuglefotos            Det vilde 7080
Lørdag den 4. marts 2023, kl. 14:00-16:00
Børkop Bibliotek, Ågade 6, 7080 Børkop
Udstillingen løber frem til fredag den 31.marts.
En udstilling af alle de ting øjet fanger på en gåtur. Det smukke, skrøbelige, spændende. Det 
vi overser eller vælger at stoppe op og kigge ekstra på. Helle Viftrup samler alle disse frag-
menter, der viser dele af naturens forunderlige skønhed, kredsløb og diversitet. Ikke alt er 
som man umiddelbart tror. Du kan også se flotte fotos af lokale fugle. 

Udstillere: Naturglad kunstner Helle Viftrup og ornitolog Michael Larsen Hansen 

De mest truede dyr i Danmark 
Lørdag den 18. marts 2023, kl. 13:15-14:30  UDSOLGT
MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop
Entré: Børn 0-12 år gratis, voksne 40 kr.   Tilmelding:   
Egnet for børn fra 7 år i følgeskab med en voksen.
Foredrag med TV-vært og børnebogsforfatter Sebastian Klein.
Når man taler om truede dyr, tænker de fleste nok på eksotiske næsehorn, pandabjørne, tigre 
eller store hvaler. Men der findes faktisk også dyr i Danmark, som er i fare for at forsvinde.
Sebastian Klein sætter fokus på hvilke dyr, hvorfor de forsvinder og hvad vi mennesker kan 
gøre. 

Fugletræk ved Holtser Hage
Lørdag d.15. april kl. 7:00-9:00 og 10:00-12:00
Mødested: Gennem lågen til selve Hagen
Adresse: P-pladsen for enden af Lodsvej, 7080 Børkop.
Forårets bedste træksted ved Vejle Fjord. Er vind og vejr gunstig er der chance for at se alt 
fra finker, drosler, engpiber, hvide vipstjerter, rørhøge til fiskeørn. Få tips til hvordan du 
spotter fuglene. Er vi heldige kigger marsvin, sæl eller måske en odder forbi. 
Medbring kikkert eller lån en hos guiden
Aflyses kun i tilfælde af tung dagsregn og ekstreme vejrforhold. 
Guide: Ornitolog Michael Larsen Hansen.

Forårets første citronsommerfugl
Søndag den 23. april kl. 10:15–ca.12:30
Mødested: Brejning Station
En kombineret sommerfugletur og 9 km gåtur i kuperet terræn fra Brejning til Holtser 
Hage og retur. Vi går fra Brejning station ad den bakkede asfaltvej gennem den gamle 
flotte skov til Holtser Hage og retur ad stierne på ”vandsiden”. Undervejs taler vi om de 
sommerfugle, vi møder. Husk godt fodtøj. 
Guider: Vandre- og naturnørd Bodil Bach og naturformidler Annemette Bargum.

Vilde bier og andre insekter i Klimaparken
Fredag den 5. maj 2023, kl. 10:00-11:30 Mødested: Ågade 6, P-plads
Vi går på jagt efter vilde bier og andre flyvende insekter i Klimaparken. Her er etableret 
blomsterbede med vilde blomster, der tiltrækker mange insekter.
Guide: Naturformidler Annemette Bargum. 

Naturpleje med le
Onsdag den 10. maj 2023, kl 17:00-21:00 
Sted: Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4a, 7080 Børkop. Mødested P-pladsen.
At slå med le er sjovt og giver motion - og så er det en nem måde at pleje et grønt område. 
Prøv at slå med le hos Børkop Mølles Lelaug. 
Lelauget har både grej til børn og voksne, som du kan få lov at prøve under kyndig vejledn-
ing.  
Guide: Hans Nørbo og Børkop Mølles Lelaug

Fugletræk ved Holtser Hage
Søndag d. 14. maj. kl 7:00-9:00 og 10:00-12:00
Mødested: Gå gennem lågen til selve Hagen, hvor guiden vil stå.
Adresse: P-pladsen for enden af Lodsvej, 7080 Børkop.
Forårets bedste træksted ved Vejle Fjord. Er vind og vejr gunstig er der chance for at se alt 
fra finker, drosler, engpiber, hvide vipstjerter, rørhøge til fiskeørn. Få tips til hvordan du 
spotter fuglene. Er vi heldige kigger marsvin, sæl eller måske en odder forbi. 
Medbring kikkert eller lån en hos guiden. 
Aflyses kun i tilfælde af tung dagsregn og ekstreme vejrforhold. 
Guide: Ornitolog Michael Larsen Hansen.



Åben Vild have
Søndag den 28.maj 2023, kl. 13:00-15:00 
Mødested: Tiufkærvej 142, 7000 Fredericia 
Vores "engområde” opleves bedst her ultimo maj/primo juni med blomstrende maj gøgeurt, 
mange engblommer og adskillige spændende planter rundt omkring i den ½ tønder land 
store have f.eks. skinnende storkenæb. 
I haven er der også 2 kunstige vandhuller og et stenbed.
Vært: Naturelsker Geoff Preston.

“123 dyr…Brændt og stukket … 99 arter”
Foredrag og guidet tur med naturformidler Morten DD. 
Lørdag den 3. juni 2023, kl. 14:00-16:00
MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop
Entré: Børn 0-12 år gratis, voksne 40 kr Tilmelding:

Arrangementet er især egnet for børn fra 7 år i følgeskab med en voksen.
Morten DD har en imponerende begejstring for naturen, som du sjældent møder hos andre. 
Han er uddannet biolog og har i mange år været en hyppig anvendt formidler af den danske 
natur i radioen såvel som på tv. Som vært på tv-serien “Bidt af naturen” formåede Morten 
DD at gøre naturens orkidéer, møg, insekter og fugletræk nærværende og interessant for 
både unge og ældre. Også i tv-serien “1 døgn, 2 hold, 3 dyr” smittede hans begejstring helt 
ud i stuerne. Han er aktuel med bogen “Insekternes bog”. Morten DD starter med foredrag 
og derefter går vi med ham på jagt med net og kamera i den nærliggende natur. 
Husk passende fodtøj.

Åben Vild have
Søndag den 25. juni 2023, kl. 13:00-15:00
Mødested: Rønnevang 62, 7080 Børkop
Det hele blomstrer lige nu i min vilde have. Der er arbejdet med at gøre haven mere vild de 
seneste fire år. Her vil du se, hvordan en have kan se ud med vilde blomster, sten, dødt ved 
og et lille vandhul, så kig forbi.
Vært: Naturformidler Annemette Bargum


