Høringssvar på Erhvervs- og udviklingsstrategi Vejle Ådal og Vejle Fjord
Foreningsnavn eller person Emner
Alle landboorganisationer i De overordnede præmisser for
strategien
Vejle Kommune
Proces vedr. strategien

Organisering

Kompensation

Landbrug i tilgrænsende
områder

Transport på tværs af ådalen

Indhold i kommentarer
Ros til præmisser, herunder at der ikke skal ske begrænsninger for erhvervslivets udvikling og at udviklingen skal
ske i tæt samarbejde med landbrug og andre naturbaserede erhverv.
Landboorganisationerne finder det positivt, at arbejdet er sket i tæt dialog og samarbejde med lokale interessenter,
og at oplevelsen er, at der har været en værdifuld lydhørhed i forhold til alle berørte parter, selvom der blandt en
del af landboforeningens medlemmer stadig er delte meninger om projektet.
Landboorganisationerne finder det fornuftigt, at der nedsættes en udviklingsbestyrelse og et udviklingsråd, og de
hæfter sig med tilfredshed ved, at erhvervs- og lodsejerinteresser har mindst 50 % repræsentation i bestyrelsen.
Alle landboorganisationer finder det afgørende, at der er fuld kompensation til landbrug, hvis de begrænses og
forringes i deres produktionsmuligheder som følge af strategien. Det er desuden fuldstændig afgørende, at der er
fokus på frivillighed og respekt for ejendomsrettes ukrænkelighed.
Landbooganisationerne henleder opmærksomheden på, at landbrugsejendomme, som ligger op til de områder, der
bliver omfattet af strategien, ikke bliver begrænset på nogen måde i at drive et effektivt landbrug. Der vil være
landbrugsarealer, som bliver "omringet" af strategiområderne, og de skal ikke have forringet mulighederne for at
drive intensivt landbrug og for at udvikle sig.
Det er af stor betydning, at der er mulighed for hurtige og nemme transportforbindelser på tværs af ådalen, så
kørsel og transport mellem landbrugsarealerne ikke bliver et problem. Det bør tænkes ind i det videre arbejde, at
der ikke sker yderligere forhindringer på dette område.

Nationalpark

Hvis arbejdet med Vejle Ådal og Vejle Fjord fører frem til en egentlig nationalpark, er det igen væsentligt at
påpege, at det skal ske i respekt for landbrugserhvervet og dets muligheder for at udvikle sig.
Alle landboorganisationerne har stor bekymring for, at etablering af en nationalpark vil øge risikoen for yderligere
begrænsninger for landbrugserhvervet og dermed medlemmerne

Det videre arbejde

Alle landboforeninger har valgt at gå positivt ind i processen om strategien, dels fordi den rummer elementer,
som kan være med til at skabe vækst, og dels fordi der er stor fokus på at kombinere erhvervsmuligheder ned
natur- og miljømæssige potentialer og muligheder. Den gode dialog og den høje inddragelse af lodsejere spiller
samtidig en stor rolle, og landboorganisationerne har forventninger om et fortsat godt samarbejde.

Randbøldal Borgerforening Udvikling af aktiviteter i
Randbøldal

Borgerforeningen har flere konkrete forslag til projekter med udgangspunkt i Randbøldal. Vand som tema, hvor
man bl.a formidler møllerne og mølleindustrien. Forslag om formidlings- og oplevelsescenter -Naturama - i Det
hvide Palæ, som ville skulle ses i forbindelse med Randbøldal Museet med vandeksperimentariet.

Kirsten Rykind-Eriksen,
tidl. leder af Egnsmuseet i
Vandel 1998-2006

Klingebækgård kunne være et muligt sted at etablere Naturens Hus i Egtved, som er nævnt i strategien under
landdistrikter. Klingebækgård er fredet og der vil kunne opnås synergi, hvis man dels bevarer gården, dels finder
anvendelsesmuligheder for den, som understøtter andre forhold i ådalen. Gården er privatejet, men ejeren vil være
interesseret i at sælge.

Klingebækgård
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Lokalråd for Bredal, Engum Ulbækhus
og Assendrup v/Gunnar
Skibsholt

Det kommunalt ejede areal ved Ulbækhus er det yderste støttepunkt på nordsiden af Vejle Fjord i Vejle
Kommune. Tjener som støttepunkt både i forhold til aktiviteter på fjorden og i forhold til Tirsbækstien. Der
ønskes udbygget med basale faciliteter så som shelter og toiletmuligheder. Engum Lokalråd vil gerne indgå i
dialog om planlægning for friluftslivet langs fjorden.

Martin Kofoed Nielsen
Stig Flebbe Pedersen
Henrik Grundholm

Udviklingsstrategi for Vejle
Fjord, sydsiden

Forslag til forbedring af forholdene ved Ibæk Strandvej. Særligt i forhold til trafiksikkerheden, idet der er et
ønske om at adskille cykelsti/fortov fra kørebanen og nedsætte hastigheden for kørende trafik ved at lave chikaner
på kritiske punkter. Samtidig er der forslag om at fremme motion, friluftsliv og turisme på strækningen. Der er
indsendt 5 siders forslag med billeder.

Sune Christesen

Spørgsmål om strategien og
konkrete projekter i området

Sune Christesen giver udtryk for at strategien berører mange af de visioner han har for sin ejendom/virksomhed. I
den forbindelse har han flere spørgsmål til, hvordan man konkret får startet op i forhold til strategien og hvilke
muligheder der er for støtte.

Jens Jørgen Erichsen,
landmand og formand for
landbrugsgruppen

Trafik med landbrugsmaskiner Der er behov for at lave en strategi for trafik med landbrugsmaskiner især omkring boligområder og på tværs af
ådalen. Landmænd har behov for at kunne komme rundt med deres maskiner.

Danmarks
Naturfredningsforening Vejle

Byudvikling og Natur

Det er DN's holdning, at byudvikling ikke bør ske for tæt på naturområderne. I stedet for bør man skabe attraktive
boliger ved at skabe ny natur tæt på boligområder.

Rekreative oplevelser

Sikre de rekreative oplevelser i naturen og herunder adgang til naturen

Målene i strategien for natur, DN kan tilslutte sig de opstillede mål i strategien
landskaber, geologi, vandmiljø
og formidling
Vandmiljø i Vejle fjord
DN savner mere specifikke krav til vandkvaliteten i fjorden og henstiller til at E&U strategien kommer til at
indeholde specifikke mål for at mængden af kvælstof, fosfor, organisk stof, tungmetaller og miljøfarlige stoffer
begrænses.
Støjende aktiviteter på fjorden Mange brugere af fjorden udtrykker bekymring og frustation over stærkt støjende aktiviteter, og at der sejles på
kryds og tværs i fjorden af speedbåde med høj fart og vandscootere. Der opfordres til at reglerne for sejlads med
vandscootere og jetski overholdes i det område af Vejle Fjord, som er vildtreservat. DN påpeger, af jfr. BEK nr.
23 af 6. januar 2012 er sejlads med vandscootere og jetski ikke tilladt i vildtreservater. Det er
kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med at bekendtgørelsen overholdes og kommunen opfordres til at
reglerne efterleves.
Støjende aktiviteter i ådalen

Kommunen bør være kritisk og tilbageholdende i forhold til støjende aktiviteter i ådalen herunder til skydning i
Vingsted.

Turisme

Et gennemgående tema i forbindelse med borgermøder har været, at man ikke ønsker en tivolisering af ådalen, og
at man bør indtænke det i forhold til de turismemæssige forslag og idéer.

Hærvejsmotorvej

En nationalpark ændrer ikke gældende lovgivning og kan heller ikke forhindre, at ådalen gennemskæres af større
vejprojekter herunder en Hærvejsmotorvej. Efter DN Vejles opfattelse harmonerer et sådant projekt imidlertid
dårligt med en nationalpark, hvor målene er at udvikle større sammenhængende naturområder

Udpegning til nationalpark

DN vil kraftigt støtte, at der arbejdes videre med en nationalparkudpegning af Vejle Fjord og Vejle Ådal
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DOF Sydøstjylland

Trækfugle i Vejle Fjord

Observation af trækfugle i Vejle Fjord ved Træskohage, Holtser Hage og Rosenvold er en vigtig fritidsaktivitet
og videnskabelig registrering.
Støj i form af vandsportsaktiviteter og
trafikstøj kan spolere denne aktivitet.
DOF henstiller at dette tages i
betragtning i det videre arbejde
Udvikle Vejle Vaden ved Vejle Området ved Vejle Ås udløb er et vigtigt sted i Vejle Kommune for vadefugle, idet det er et af de eneste
Å's udløb
fødesøgningssteder for vadefugle på træk. DOF opfordrer til at området genskabes som et større område med
dynamiske øer og dyndflader af hensyn til vadefugle.

Egtved Udviklingsråd

Involvering
Egtved Pigens grav

Underskrifter fra 41
lodsejere

Indsigelse mod Nationalpark i 41 lodsejere har fremsendt indsigelse mod at erhvervs- og udviklingsstrategien skal føre til en nationalpark i
Vejle ådal
Vejle Ådal. De begrunder deres modstand med følgende: 1) Usikkerhed i forhold til udvikling og afvikling både
indenfor og udenfor området, 2) Lodsejernes indflydelse indskrænkes og andre grupper får indflydelse på deres
ejendom, 3) En nationalpark kan ikke føres tilbage 4) Området er stærkt kultiveret og egner sig ikke til en
nationalpark , 5) Lodsejerne har risikoen for at miste indflydelse på ejendomsretten, hvorimod andre ikke risikerer
noget.

Johanne Toftgaard

Nationalpark

Vejle Ådals projektet er en rigtig god ide og må gerne udmøntes i en National park. Branding af hele Vejle
Kommune.

Naturen

Der skal tages udgangspunkt i den unikke natur, som må være vores allesammens udgangspunkt og afsæt.

Tilgængelighed

Vi må sikre tilgængeligheden og tilrettelægge en brug, som er med til at formidle det unikke ved naturen og med
respekt for naturen.

Hegn Erhvervspark Vandel

Hegnet om Erhvervspark Vandel skal gerne ned og området åbnes op for både dyr og mennesker.

Cykelstier

Cykelsti langs Grindsted vej fra Billund over Vandel til Bindeballe. Cykelsti mellem Vandel og Nørup og
Randbøldal, med tilgang til naturen på vejen rundt og med sund tilgang til skole og idrætsfaciliteter og for turister
der ønsker let tilgang til vores område

Naturture
Kogræsserforeninger
Samarbejde

Oplevelses naturture og motions og sundheds muligheder med udgangspunkt i naturen.
Der kan laves kogræsforeninger eller fåre-/gedehold til pleje af naturen
Nærhedsprincipperne bør styrkes og optimeres. Det gode naboskab bør udbygges og optimeres via dialog og
optimering af forståelser for hinandens synspunkter.

Offentlige arrangementer
Skyttehuset, Vejle
Sejlads med jetski og
speedbåde
Skyttehuset, Vejle (fortsat)

Vandkvaliteten i fjorden

Ros for proces med stor involvering af de interessenter, der kan blive berørt af tiltag
Vigtigt at selve stedet Egtved Pigens Grav udvikles
Vigtigt at sammenbinde stedet med Vejle Ådal og
Egtved by f.eks. vha. stier .
På arrangement ved Egtvedpigens
grav fremgik det tydeligt, at dialog og lokalforankring af projekt var af afgørende betydning

Motoriserede brugere forstyrrer uforholdsmæssigt mange mennesker, fordi lyden går langt over vand. Der
efterlyses regulering af sejladsen.
Vandkvaliteten i fjorden er fin til havørred, som der er en del af, men det siger ikke meget om miljøtilstanden,
som der stort set ikke foregår nogen overvågning af. Miljøovervågning foretages af staten, og den er beskåret
kraftigt ift. tidligere
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Stier i området

Generelt efterspurgtes flere vandrestier i fjordlandskabet. Nogle efterlyste en sti fra Brejning til Lille Afrika
(Vognkær Enge).Skyttehus-projektet blev drøftet. Nogle mente at en promenade langs stranden ikke er vigtig – de
efterlyste i stedet opholdssteder af forskellig slags langs med cykelstien

Kabelpark
Nationalpark

Modsætning mellem en kommende kabelpark og vildtreservatet blev drøftet.
En evt. nationalpark så flere som en spændende vision, som giver mange muligheder. Det vil også give mulighed
for en bedre lokal regulering og styring af brugerne. En nationalpark kan ikke regulere på højhuse eller en
motorvej. En evt. nationalpark skal både fremme naturen og regulere brugerne.

Stier i området

Der er forslag om stier og stirundture med udgangspunkt i Egtvedpigens grav både til Egtved By og ned i Egtved
ådal, Flere lodsejere, som deltager på turen har konkrete idéer til hvor stierne kunne gå. Forslag om at lave en
kunststi evt. med Robert Jacobsen Kunst

Formidling om bronzealder

Formidlingscenter ved Egtvedpigens grav, men også gerne formidling af hele landskabet med de mange
bronzealdergravhøje. Her vil stier i området også være relevante.

Ejerskab og frivillighed

Stien fra Egtved Kirke til Egtved Pigens grav er etableret af lokale og drives af lokale. Der er stort
lokalarrangement i området, og udviklingsrådet giver udtryk for at man lokalt geren vil inddrages i konkrete
projekter

Koordination af aktiviteter

Det ville være en god ide, hvis Vejle Kommune kunne lave en let tilgængelig hjemmeside for skovarealerne i
områder, hvor det klart fremgår hvem ejerne er, for så var det muligt at lave aftaler/ spørge om lov til aktiviteter.

Offentlighedens adgang

Generelt er oplevelsen, at man tager hensyn til hinandens interesser, når man færdes i skoven - f.eks. når der er
jagt. Der er dog problemer med MTB og deres hastighed. Der er behov for at opdele, så MTB får særskilte stier.

Motorvej

Modstand i mod planer om ny motorvej over ådalen blev fremført, herunder drøftelse af vigtigheden af
bæredygtig vækst kontra den helt uberørte natur i ådalen.

Ridestier

Der fremsattes ønsker om flere afmærkede ridestier i området og mere fokus på forbedring af ridefaciliterer
omkring Vingsted m.v, herunder rastepladser og planlægning med inddragelse af brugerne.

Skydebanerne i Ødsted Skov

Sikkerhedszone udenom skydebanerne i Ødsted Skov kunne med fordel gøres meget mindre, da der siden er
blevet etableret blændere så det er fysisk umuligt at skyde op i skoven. Derfor er der ikke længere
sikkerhedsmæssigt nogen grund til den store afspærring af skoven, som således med fordel kunne åbnes op for
borgerne og gæsterne i Vejle Ådal.

Drift af stier

Driften af vandrestierne omkring Vingsted ønskes højnet, herunder udlæg af flis eller lignende på meget våde
strækninger.

Vejle-Grejs-Jelling stien,
Jelling

Formidling af
Vejle-Grejs-Jelling stien

Arrangement bidrog til at formidle det igangværende stiprojekt og de mange fortællinger, der er i forbindelse med
stien. Flere lokale kunne bidrage med spændende historier undervejs og natur og kulturhistorie.

Vejle-Grejs-Jelling stien,
Jelling (fortsat)

Offentlighedens adgang

Generelt er oplevelsen, at man tager hensyn til hinandens interesser, når man færdes i skoven - f.eks. når der er
jagt. Der er dog problemer med MTB og deres hastighed. Der er behov for at opdele, så MTB får særskilte stier.

Egtvedpigens grav, Egtved

Vingsted

Vingsted (fortsat)
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Sellerup Enge, Børkop

Naturpleje

Der spørges konkret ind til om kommunen kan hjælpe med pleje af to moser i Jelling Skov. Dels Alberts mose,
dels Dukkelisemosen.

Sti på sydsiden af Fårup Sø

Der er ønske fra deltager om, at man forsøger at få en natursti hele vejen rundt om Fårup Sø

Masterplan for stier i Vejle
Kommune

Deltager foreslår, at der laves en masterplan for stier i Vejle Kommune

Naturskole på Haraldskær
Forslag om, at der laves Naturskole på Haraldskær til undervisning
Afgræsning og kogræsserlaug Interesse for græsningsprojekt og og de to kogræsserlaug i området. Generelt stor opbakning til og interesse for
græsning og naturgevinster
Strandprojekt ved Brejning

Folk fra Brejning Lokalråd fortalte om og spurgte til strandprojektet

MTB-spor

Brejning Efterskole er i gang med at lave MTB-spor på deres arealer. Der er interesse for at udvide MTB-sporene,
Brejning Lokalråd vil gerne arbejde for det.
Interesse for stier fra Brejning til/fra Sellerup Enge og rundt i området. Lokalrådet er konkret interesserede i at
skabe flere stier, herunder MTB stier.

Stier

Torvearrangementer
Søndertorv, Vejle

Superbrugsen, Egtved

Superbrugsen, Jelling

Toiletter
Mountainbikes
Belægning på cykelstier
Biavl

Flere toiletter i nærheden af opholdssteder i naturen
Kort over mountainbike-ruter og flere MTB-ruter
Forbedring af belægningen både på Knabberup-stien og den nye del af Bindeballestien
Arealerne ved Egtved pigens grav bør drives til gavn for bierne. Generelt bør grøftekanter drives til gavn for bier.

Hundeskove
Forretningsliv i Egtved

Der mangler skove i Vejle Kommune, hvor man kan få lov at træne schweitzhunde
Der bør laves en cafe i nærheden af Egtved Pigens Grav, og der bør laves forretninger i Egtved med lokale
produkter til eksempelvis turister
Flere giver udtryk for at de kender til projektet og ser frem til stien
Bekymring for om der er dyr nok til at engområderne kan afgræsses
Sikre afmærkning med kilometrering på løberuter i byen
Fokus for de fleste besøgende var på stier og adgangsmuligheder omkring Børkop
Der rejses bekymring omkring borgerinddragelse og hvorvidt den proces, der er kørt, har været målrettet godt nok
til den enkelte lodsejer. Der efterlyses konkret dialog med den enkelte lodsejer

Facebook

Vejle-Grejs-Jelling stien
Afgræsning i ådalen
Løberuter
Stier
Lodsejerinddragelse

Facebook (fortsat)

Vildt

Der rejses bekymring for om vildtet bliver taber i forbindelse med en Erhvervs- og Udviklingsstrategi

Adgang

Frygt for, at strategien giver fri adgang for de mange forskellige brugergrupper til privat natur som efterfølgende
afstedkommer store gener for den enkelte lodsejer
Der udtrykkes stor tilfredshed med strategiens grundvilkår, nemlig respekt for den private ejendomsret og
erhvervsliv
Bekymring for om de mange skitserede friluftstilbud i Vejle Ådal bliver for dominerende. Der udtrykkes behov
for at differentiere de mange tilbud fra hinanden og blive mere specifikke på hvad der skal ske hvor

Torvet, Børkop

Respekt for erhvervslivet og
den private ejendomsret
Friluftstilbud

Side 5

Formidling
Naturpleje
Motorvej
Skiltning
Kongens Kær
Facebook-platform
Vejle Fjord
Tirsbæk vinterbadning
Ridestier
Skydebanerne i Ødsted Skov

Der ytres glæde over fokus på retningslinjer for adfærd i ådalen, samt forslag til mere fokus i formidlingen på
jernalder-tematet, krigshistorie, industrihistorie samt kilderne
Opfordring til Vejle Kommune om at gøre en mere helhjertet indsats for at få de mange engarealer afgræsset
Modstand i mod planer om ny motorvej over ådalen fremført.
Bekymring for flere skilte i ådalen
Ønske om sti hele vejen rundt om Kongens Kær eller/og tunnel under Bredstenvej. Ønske om opholdsareal / park
ved Kongens Kær
Tilfredshed med at der nu er skabt en platform for dialog og koordination omkring Vejle Ådal Vejle Fjord
Ønske om udvikling af fjordens kyststrækninger og strande, herunder i særdeleshed Brejning strand og Sellerup
Ønske om videreudvikling af vinterbadefaciliteter ved Tirsbæk strand
Der er fremsat ønske om flere afmærkede ridestier i området og mere fokus på forbedring af ridefaciliterer
omkring Vingsted m.v, herunder rastepladser og planlægning med inddragelse af brugerne
Sikkerhedszone udenom skydebanerne i Ødsted Skov kunne med fordel gøres meget mindre, da der siden er
blevet etableret blændere så det er fysisk umuligt at skyde op i skoven.
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