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 Møde i bestyrelsen for 

Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal/Vejle Fjord 
den 17. januar 2017 

 
Dato 

17. januar 2017 
Kongernes Jelling Mødetidspunkt kl. 

16:00 
Sluttidspunkt kl. 

18:00 
Inviterede Deltagere:  

Bestyrelsen: 
Jens Howard Grøn, Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Helle Andersen, Inger Pabst, 
Uffe Rømer, Hans Jespersen, Hans Ole Mathiesen, Inken Breum Larsen, Søren Peschardt,  
Associerede medlemmer: Arne Sigtenbjerggaard, Dan Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen,  
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen, Mads Fjeldsø Christensen 
Afbud:  

Arne Sigtenbjerggaard, Dan Arnløv Jørgensen 

 
Mødet holdes  

Adresse: Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden -  godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2016 - godkendt 
 

3. Siden sidst 
Klaus Enevoldsen orienterede om følgende nye projekter: 
- Synergiprojekt Grejs – vi har fået tilsagn om 3,5 mill. i tilskud 
- Projekt Nyt Landskab i samarbejde med SEGES – vi fik ikke tilskud til projektet. Det blev aftalt, at 

der på næste bestyrelsesmøde orienteres om, hvad afslaget er begrundet med. 
- Hydrologiprojekt Øvre Grejs Ådal i Natura2000 område – vi har tilsagn om 4 mill. i tilskud incl. 

lodsejererstatninger. 
- Forbedring af to nationale cykelruter – rute 5 Østkystruten og rute 3 Hærvejen. Samlet tilskud på ca. 

300.000 kr. 
 
Desuden blev nævnt en række andre projekter, som Vejle Kommune er i gang med, og som finansieres 
både af Vejle Kommune og fondsmidler: 

- Skyttehushaven – 25 mill. fra Mærsk-fonden. 
- Egtved Pigens grav – der er skrevet kontrakt med arkitektfirma, som skal lave materiale til 

fondsansøgning. 
- Udvikling af skudehavnen ved Vejle Å med mulighed for etablering af Vejlevaden. 
- Den resiliente by – 20 mill. til klimasikring herunder til sikring af østbyen. 
- Supercykelstien, der forbinder havnen med stierne i byen og Vejle Ådal. 
- Cykelprojekt, som rummer udvikling af hverdagscykling, turcykling, racercykling og 

mountainbikes – vi starter med at formidle, skilte og markere de 10 bakker ved Vejle med største 
stigninger. 

- Vinterbadefaciliteter ved Tirsbæk 
- Tørskind Grusgrav – Vejle Museerne har i efteråret startet en renovering af området bl.a. ved at 

rydde buske og træer ved skulpturerne. Skulpturer blive restaureret senere. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har sendt et fredningsforslag for Vejle Ådal i budgethøring inden DN 
sender fredningssagen videre til Fredningsnævnet.  Når der udbetales erstatninger i en fredning er 
fordelingen normalt 75 % til staten og 25 % til kommunen. I særlige tilfælde ved store, vigtige 
fredninger kan staten finansiere 90 % og kommunen 10 % af udgifterne. Budgethøring er på 4 uger. 
Vejle Kommune afgiver svar den 24. februar 2017. Fredningsforslaget omfatter ca. 135 lodsejere. 
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Jens Grøn anmoder om, at se fredningsforslaget. Det fredningsforslag, som ligger nu, sendes ud sammen 
med referatet. 
 
Der afholdes byrådssemniar den 30. januar 2017 om Haraldskær. Helle Andersen og Jens Jørgen 
Erichsen er inviteret til at deltage i seminaret som repræsentanter for bestyrelsen. Helle Andersen skal 
holde oplæg om bestyrelsen arbejde. 
 
Vejle Kommune holder et seminar om Vejle 2050 - Det åbne land -  i maj. Bestyrelsen og rådet, som er 
ved at blive nedsat, inviteres til at deltage. 
 
4.  Præsentation af Kongernes Jelling v/ Hans Ole Mathiesen 
Hans Ole Mathiesen lavede en kort præsentation af Kongernes Jelling. Besøgstallet har været støt 
stigende efter den seneste udbygning af museet. Hele museet hører nu under Nationalmuseet, og der er 9 
ÅV ansat. I 2015 var besøgstallet på 136.000 gæster og i 2016 på 186.000 gæster. Der er fortsat gratis 
entré. 
Der findes en Hærvejsportal i museets kælder. Portalen fortæller om Hærvejen og oplevelser langs den. 
I 2017 vil der blive holdt et arrangement for efterkommere af Gorm den gamle. Der forventes et 
deltagerantal på 1500 mennesker. 
 
5. Hvad skal der til, for at bestyrelsen er en succes i 2018? 

o Resultater 
o Ejerskab 
o Fundraising 
o Kommunikation 
o Branding 

       Der blev lavet en runde på spørgsmålet: 
 
       Nis Hjort: Ser et stort potentiale i at samtænke kvælstoffjernelse i form at vådområder mv. og  
       natur- og friluftsoplevelser og kulturformidling. 
       Jens Grøn: Der skal være dialog med lodsejere i forbindelse med projekter i ådalen, så konflikter      
       minimeres. Området markedsføres/brandes bl.a. via logo. 

Inken Breum Larsen: Vi skal hjælpe med at formidle hinandens synspunkter. På den måde vil man kunne 
få gennemført projekter, som ellers potentielt kan give konflikter. 
Jørgen Jøker Trachel: Ser frem til at få dambrugsplanen færdiggjort og ført ud i livet. 
Uffe Rømer: Vi skal gennemføre nogle iøjnefaldende projekter bl.a. Haraldskær og cykelprojekt med 
cykelruter. Desuden skal Vejle Ådal markedsføres. 
Jens Jørgen Erichsen: Der skal ske en koordinering mellem de økonomiske interesser og de rekreative 
interesser i området. Eksempelvis kan der indføres salg af klippekort til ridning eller mountainbikebaner 
på private arealer. Salg af lokale fødevarer. Desuden bør der arbejdes på et forbindende stinet i hele 
området. Kunne vi lave et fødevare projekt om eksempelvis medicinfrie grise? 
Helle Andersen: Erhvervslivet bør involveres mere og de bør bidrage til en udvikling af området. Det 
kan evt. ske ved oprettelse af en fond. 
Søren Peschardt: Der bør arbejdes på at involvere flere aktører om de samme projekter. Eksempler på det 
kunne være Synergiprojekt Grejs, Haraldskær og klimaudfordinger i Vejle. 
Niels Clemmesen: Der skal arbejdes på at skabe tillid mellem den almindelige borgere og lodsejere. Der 
skal laves projekter, som alle kan se sig selv i og som skaber værdi for dem. Eksempler kunne være 
Madværket og projekter som Slette Strand projektet, hvor der er lavet mountainbikebaner i forbindelse 
med hotel. 
Mette Ravn: Det er vigtigt nu at komme i gang med de projekter, som der er nedsat arbejdgrupper til. 
Haraldskær er et af de vigtige. 
Hans Ole Mathiesen: Vi skal sætte noget i gang, som er på kanten af det vi kan – og så blive gode venner 
igen. Et friluftskort over området via App, hvor man synliggør de herligheder, der er i området. 
Inger Pabst: Hold fast i de arbejdsgrupper, der er vedtaget og få sat gang i dem. Og så skal vi fortælle 
historien om området bl.a. via hjemmeside og Facebook. 
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Hans Jespersen: Haraldskær vigtig. Der skal skaffes penge til, at vi kan sætte noget i gang. Der skal 
findes andre besøgspunkter som Kongernes Jelling. 
Opsamling på punktet 

- Arbejde på samarbejde mellem lodsejere og andre interessenter 
- Skabe tillid mellem de forskellige parter bl.a. ved at lave fælles projekter 
- Erhvervslivet skal med som aktive medspillere 
- Der skal arbejdes for at skaffe finansiering til området bl.a. fra erhvervslivet og fonde 
- Der arbejdes på synlighed via kommunikation, formidling, branding og logo 
- De projekter, som er vedtaget og lagt ud til arbejdsgrupper, sættes i gang. 

 
6. Bestyrelsens brug af hjemmeside og Facebook 

Mads Fjeldsø Christensen præsenterede forskellige forslag til bestyrelsens brug af hjemmeside og 
Facebook samt andre ideer til kommunikations- og formidlingstiltag, som vi kunne benytte os af.  
 
Det blev besluttet at lave et kortere navn til bestyrelsen. Følgende navne blev foreslået: 

o Bestyrelsen for Vejle Ådal og Vejle Fjord 
o Bestyrelsen for Vejle Ådale og Fjord 
o Bestyrelsen for Vejle Ådale – mellem hede og fjord 

             
Det blev besluttet at igangsætte arbejdet med at lave et logo til Vejle Ådal og Vejle Fjord. 
 

             Der træffes endelig beslutning om navnet på næste møde, hvor der samtidig arbejdes på at   
kunne præsentere et forslag til logo. 
 
Der blev opfordret til, at sende de gode historier fra området ind til Mads (mafch@vejle.dk). 
Derefter vil Mads sørge for at formidle dem primært via Hjemmeside og Facebook. 
 
Det første historie bliver at præsentere bestyrelsen. Mads vil arbejde på at få lavet en artikel om 
bestyrelsen i VAF. Helle og Jens Jørgen vil blive interviewet. Det er samtidig planen at lave en lille 
film med dem til hjemmeside og Facebook. 
 
Der laves et oplæg om branding på et senere møde. 

 
7. Bemanding af arbejdsgrupper – bilag med arbejdsgrupper vedlagt. 

Medlemmer og projektledere i de 6 arbejdsgrupper blev præsenteret, og der blev tilføjet nye 
medlemmer til de enkelte arbejdsgrupper. 
 
Der blev også meldt nye medlemmer ind til arbejdsgruppe, som forventes startet senere. 
 
De af forvaltningen udpegede procesledere vil hurtigst muligt indkalde til møde i de enkelte 
arbejdsgrupper. Målet er, at der har været holdt mindst et møde i grupperne inden det næste 
bestyrelsesmøde. 

 
8. Dannelse af råd – bilag med råd vedlagt. 

Den foreløbige sammensætning af rådet blev præsenteret. Klaus Enevoldsen redegjorde for 
udpegningen af de sidste rådsmedlemmer: 
Jørgen Jøker Trachel melder to repræsentanter ind for dambrugserhvervet. 
Klaus Enevoldsen kontakter repræsentant for undervisningsinstitutioner, sportsfiskerne, jægerne. 
Hans Jespersen og Uffe Rømer finder repræsentant for grønne organisationer.  
Klaus Enevoldsen findes en repræsentant for turismeerhvervet, som ikke er en del af den kommunale 
forvaltning. 
 
Når hele rådet er på plads kontakter forvaltningen de udpegede rådsmedlemmer med henblik på at 
inddrage rådet i arbejdet. 

 
9. Evaluering og opsamling 
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Hvordan gik mødet? Det er ok med 2 timers møder. Ok at udvide med 30 minutter, når det skønnes 
nødvendigt. Milepæle, som tages op på næste møde: status for arbejdsgrupper. 


