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 Møde i bestyrelsen for 

Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal/Vejle Fjord 
den 20. april 2017 

 
Dato 

20. april 2017 
Bylaboratoriet, Økolariet 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: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen,  
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen 
Afbud:  

Hans Jespersen, Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen 

 
Mødet holdes  

Adresse: Kirketorvet 22, 7100 Vejle, Bylaboratoriet 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 
Godkendt med enkelt rettelse vedr. fordeling af erstatninger i fredningssag. Rettet og revideret 
referat medsendes. 

 
3. Siden sidst 

Den vildeste ådal – Klaus E præsenterede fondsmateriale, som forvaltningen er ved at forberede til 
Den danske Naturfond. Umiddelbart var der opbakning til at arbejde videre med fondsmaterialet. 
Bestyrelse får materialet præsenteret igen, når det er klart.  
Opkøb af driftsrettigheder -  Den danske naturfond har i efteråret 2016 givet midler til opkøb af 
driftsrettigheder på skov- og landbrugsarealer 3 steder i Vejle Ådal. De tre projekter er ved at være 
gennemført i form af tinglysninger. Bestyrelsen ønsker, at der laves presseomtale af de tre projekter 
– evt. interviews af de tre lodsejere. 
Byrådsseminar Haraldskær - Klaus Enevoldsen lavede en kort gennemgang af resultater fra 
byrådsseminar om Haraldskær. Opsummering fra byrådsseminaret vedlægges til orientering. Denne 
opsummering danner grundlag/ramme for arbejdsgruppen om Haraldskær.  
 

4. Fredning af Vejle Ådal 
Efter ønske fra flere medlemmer af bestyrelsen blev emnet fredning af Vejle Ådal taget op igen. 
Fredningsforslaget er sendt til Fredningsnævnet og bliver formelt rejst, når Fredningsnævnet 
udsender forslaget til lodsejerne. Det blev pointeret af formand Helle Andersen, at bestyrelsen ikke 
er nedsat til at forholde sig til den form for politiske spørgsmål, men til at arbejde for udvikling af 
projekter i området. Vejle Kommune har meldt ud, at de er imod en fredning, idet man i stedet er af 
den opfattelse, at man kommer længere med udvikling af frivillige projekter i området sammen med 
lodsejerne. Og at det netop er derfor, at kommunen har ønsket at igangsætte hele arbejdet med 
Erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Helle Andersen sagde, at det var i 
orden, at bestyrelsen internt drøftede fredningen, hvorefter der blev taget en runde på de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers holdning til fredningen, så alle kender de forskellige holdninger.  

   
 
 
 



 
 REFERAT 

 

 Side 2 af 3 

5. Status for arbejdet i de 6 arbejdsgrupper 
Alle arbejdsgrupper har haft første møde. De enkelte grupper har arbejdet med følgende: 
 
Tørskind grusgrav. 
Der er lavet et udkast til en projektbeskrivelse. En lang række ting vedr. renovering af grusgraven og 
kunstværkerne er sat i gang og finansieringen er næsten på plads. Der er dog et ønske fra lokale om, 
at købe et areal til P-plads oven for grusgraven, Det skal anvendes i forbindelse med større 
arrangementer i grusgraven. Der arbejdes videre med at skaffe finansiering til P-areal og drift af et 
sådant. Ønsket meldes ind til budgettet. 
 
Mountainbikes:  
Gruppen diskuterede, at det kunne være fint med en strategi på tværs af offentlig + private arealer. 
Der arbejdes på en kvalificering af tanker omkring betalingsspor og Vejle Ådal naturpas frem til 
næste møde.  
 
Carwalkes 
Følgende kvalificeres frem til næste møde: 1) Hvad der er kriterierne for et Carwalk punkt, 2) Hvor 
mange punkter skal der være og 3) Hvilke skal der konkret peges på? 
 
Stier – formidling, stinet og lokale fortællinger  
Følgende emner tages op: 1) Hvordan kan man lave en bedre branding af stier, 2) Hvor mangler der 
forbindelser mellem stier og 3) Certificering af vandrestier.    
 
Haraldskær 
Gruppen ønskede, at starte med at finde frem til den røde tråd, den gennemgående fortælling for 
stedet – hvad der skal brande stedet. På baggrund af disse ønsker besluttede gruppen, at det 
kommende møde skal indeholde inspiration fra andre centre, der formidler natur, kulturhistorie, 
nationalparker o.lign.  
 
Vejle Fjord og mindre kvælstof til fjorden 
Der er enighed om, at arbejdsgruppen primært skal arbejde med projekter, der har fokus på fjordens 
vandmiljø og biologi. En række mulige fjordprojekter blev drøftet og gruppen har i første omgang 
valgt at arbejde videre med følgende projekter: 1) Udplantning af ålegræs - forvaltningen undersøger 
muligheden for at Vejle Fjord kan blive en del af et storskalaforsøg med udplantning af ålegræs, som 
Syddansk Universitet kører lige nu, 2) Muslingeforsøg (opdræt og etablering af biologiske rev), 3)  
Etablering af nye stenrev og 4) Sundhedstjek af fjorden 

 
6. Ansøgninger fra bestyrelsen til budget 2017 og 2018 

Bestyrelsen bakker op om, at der meldes følgende projekter ind til budget: 
• Midler til opstart af jordfond 
• Midler til proces for Haraldskær, så der skabes grundlag for at kunne fundraise til et projekt 

med en klar idé og profil. 
• Midler til at opkøbe arealer til parkering ved en ny-renoveret Tørskind Grusgrav 

 
7. Museets projekter med relation til Vejle Ådal og Vejle Fjord /v Ove Sørensen 

Ove Sørensen, leder af Vejle Museerne redegjorde for de projekter Vejle Museerne har i gang. PP 
vedlægges. Museet har 11 udstillingssteder i Vejle Kommune flere af dem i Vejle Ådal-Vejle Fjord 
området. 
 
Der er følgende projekter i gang: 

• Kulturmuseet er bygget op om syv fantastiske fortællinger. I 2020 planlægges en udstilling 
om Vejle Ådal i et af rummene. 

• Kunstmuseet planlægger udstilling om Guldalderen i Vejle Ådal, hvor man udover at vise 
malerierne også vil vise, hvordan stederne for malerierne ser ud i dag. 
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• Tørskind Grusgrav er under renovering både af området og af kunstværker. Forventes 
afsluttet i 2018. 

• Egtved Pigens grav. Der har været arkitektkonkurrence om et projekt for området, som 
indbefatter både udstillingsbygning og udearealer med mulighed for overnatning.  Man skal 
kunne opleve Egtved Pigens tid fra 15. min. til et døgn. Der arbejdes nu på at skaffe 
finansiering via fonde. Der skal bruges ca. 29 mill. kr. til projektet. 

• Randbøldal-museet. Der arbejdes på at få renoveret eksperimentariet. 
• Vingsted Jernaldermiljøet. Der arbejdes på at skabe bedre muligheder for, at den brede 

offentlighed kan få adgang til området. I dag er området meget målrettet skoler. På sigt 
arbejdes på et Vingsted Jernaldermiljø version 2.0. 

• Ravning-broen. Rekonstruktion af hele broen? 
• Floating Art 2017 bl.a. i forbindelse med Vild med Vand. Samarbejde med Århus Kulturby 

2017 om Life-boats. 
 

8. Logo, navn og formidling af Vejle Ådal og Vejle Fjord 
Der blev enstemmigt valgt følgende navn for bestyrelsen: 
 

Bestyrelsen for Vejle Fjord og Ådale 
 

             Der blev udvalgt to logoer, som grafiker skal arbejde videre med  
1) Logo med ådals-skrænter og 2)  Logo med åen og omgivelser.     
       
Når der ligger nye oplæg til de to logoer sendes de ud, så de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan pege 
på hvilket logo, de foretrækker. Der vil blive en forholdsvis kort frist til at melde tilbage, og dem der 
melder tilbage inden for fristen får dermed mulighed for at vælge logo. 
 
Der blev uddelt artikel om bestyrelsens arbejde. Artiklen er bragt i Mikropol. 
 
Andre formidlingstiltag: se ønske under punkt 3. vedr. driftsrettigheder. 

 
9. Præsentation af råd  

Rådet er næsten på plads. Det blev godkendt, som det ser ud. Der mangler endelig tilbagemelding 
vedr. 2 pladser. Når de er på plads, sendes rådets endelige sammensætning ud til bestyrelsen. 

 
10. Evaluering og opsamling 

Hvordan gik mødet? Mødet var ret presset med mange emner. Næste møde udvides og 
mødetidspunktet bliver fra kl.16.00 - 18.30. 


