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 Møde i bestyrelsen for 

Vejle Ådal og Vejle Fjord  
den 30. august 2017 

 
Dato 

30. august 2017 
 Mødetidspunkt kl. 

16:00 
Sluttidspunkt kl. 

18:30 
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 Matthiesen, Inken Breum Larsen,  
Associerede medlemmer: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Niels Clemmensen,  
Fra forvaltningen: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen 
Afbud:  

Søren Peschardt, Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Hans Ole Matthiesen 

 
 
Mødet holdes på Naturstyrelsen, Gjøddinggård, ’Mødelokale Kantine Syd’. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. april 2017 - godkendt 
 

3. Præsentation af Naturstyrelsen Trekantområdet v/ Inken Breum Larsen -                             
Inken præsenterede stedet og de funktioner, som findes her. 
 

4. Siden sidst:  
• Status fredning af Vejle Ådal 

Fredningsnævnet inviterede alle interesserede til møde i Bygningen i Vejle 16. juni 
2017. Der foreligger referat fra mødet. Efterfølgende er der holdt besigtigelser hos de 
lodsejere, som ønskede det, den 29.-30. juni. Besøg hos 10-15 lodsejere. Meget 
fokus på stier og stiforløb. Der bliver udarbejdet referat fra møde med lodsejere. Der 
er fremsendt forskellige høringssvar til Fredningsnævnet bl.a. fra landbruget. 
Fredningsnævnets afgørelse kommer på et tidspunkt – måske inden jul. På grund af 
erstatningernes størrelse skal fredningssagen videre til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet , der skal behandle sagen inden for to år. 

• Møde med politikere den 30. august herunder projekter til budget: Haraldskær, Tørskind     
            Grusgrav og jordfond 
            Helle Andersen og Jens Jørgen Erichsen har holdt møde med Jens Ejnar     
            Christensen, Sørens Peschardt, Dan Arnløv Jørgensen og Niels Clemmensen. 

På mødet blev drøftet følgende emner: 
- Drøftelse af økonomi til de projekter, som bestyrelsen ønsker igangsat. 
- Der er positiv stemning for at støtte konkret projekter herunder at skaffe medfinansiering 

til projekter, der fundraises til. 
- Der er positiv stemning over for bestyrelsen herunder at skaffe finansiering til at 

understøtte bestyrelsens arbejde fremover. 
- Helle Andersen præsenterede oversigt over de mange udpegninger, der i øjeblikket 

gennemføres i Danmark (medsendes referat). Politisk vil man gerne vise, hvad vi kan i 
området inden, der evt. søges om en bestemt udpegning. 
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5. Hvordan agerer vi i forhold til lodsejerklager over shelter-pladser mv. 
Det blev debatteret, hvorledes vi forholder os til at etablere shelters og madpakkehuse  i 
forhold til naboer. Der er bred enighed om, at det er vigtigt at forholde sig til, hvor tæt man 
etablerer shelter-pladser på naboer. Desuden er det vigtigt, at der ikke er kørefast vej helt 
hen til området. NST har god erfaring med, at en gåafstand på 100 meter fra kørefast vej har 
en præventiv effekt i forhold til fester på området. NST vil i øvrigt gerne viderebringe deres 
konkrete erfaringer på området. 
 
Muligheden af at lave et rangerkorps i ådalen blev præsenteret og diskuteret, ligesom 
eventuel kampagne om god opførsel med støtte fra Friluftsrådet blev drøftet som mulighed. 

 
6. Hvordan forholder vi os til ønsker om etablering af vigepladser/forbedrede trafikforhold for 

store landbrugsmaskiner samt forbedring af visse vejstrækninger i området? 
Vejle Kommune vil gerne inviteres af lodsejerforeningen til en dialog om emnet, og hvor 
der evt. kan laves pilotprojekter med vigepladser. Der er et par konkrete forslag vedr. 
Ravning og Tirsbæk. 
 

7. Status fundraising  
• Fundraising hos lokale erhvervsliv 
• Igangværende fundraising: Bl.a. Den vildeste ådal, Nordea-ansøgning,  

Helle Andersen præsenterede oplæg til, hvordan hun forestiller sig at kontakte større 
erhvervsvirksomheder i Vejle området. Der var opbakning fra bestyrelsen til fremgangsmåden.  
De enkelte medlemmer af bestyrelsen opfordres desuden til at overveje idéer til konkrete 
kontakter og egen deltagelse. 
 

8. Status for arbejdet i de 6 arbejdsgrupper  
Tørskind grusgrav: Der er sket en renovering af grusgravsarealet, og VejleMuseerne er pt. i gang 
med at renovere kunstværker. Der er igangsat en proces vedr. ejerforholdene i/ved Tørskind grusgrav 
mellem Vejle Kommune, Naturstyrelsen og en privat lodsejer. 
 
Mountainbikes: Der er udarbejdet et udkast til en projektbeskrivelse. Der er interesse for at lave 
mountainbikespor som betalingsspor hos nogle lodsejere. Målet er et spændende, lækkert og 
udfordrende spor, der kan tilbyde noget mere end sporene i de offentlige skove.  
Der er ønske om at udvikle en Vejle Ådal Naturpas app eller lignende, hvor man kan købe 
adgang til betalingsspor og se muligheder for MTB kørsel. 
Evt. igangsættelse af pilotprojekt med tilknyttet forskning. 
 
Carwalkes og Stier – formidling, stinet og lokale fortællinger  
Der har været holdt 3 møder i gruppen og et fjerde er planlagt. Gruppen har givet input til emnet, og 
der er en ansøgning til Nordea under udarbejdelse i forvaltningen, som rummer udvikling af 
oplevelsespunkter og en samlet formidling af muligheder i området. 
Der er desuden et arbejde i gang med at undersøge mulighederne for at få certificeret vandrestier i 
området efter tysk standard. 
 
Haraldskær:  Gruppens projektbeskrivelse blev præsenteret. Der ønskes igangsat en proces, der skal 
kvalificere projektet på følgende områder: 
 
o Igangsættelse af aktiviteter på Haraldskær, der skal være med til at klarlægge hovedområder. 
o Vægtningen mellem de enkelte hovedområder og hvilken plads de skal have til rådighed på 

Haraldskær både i bygningerne og på de omkringliggende arealer afklares. 
o På basis af vægtning laves en beskrivelse af krav til funktioner både i bygninger og på de 

omkringliggende arealer, samt sammenspillet mellem aktiviteter ude og inde. 
o Der laves arkitektkonkurrence på basis af funktionsbeskrivelser. 
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            Kommunen søges om 1.000.000 kr. til denne udviklingsproces i 2018-2019. 
 
            Mål om at én ekstra overnatning i området kunne skrives ind som et succes-kriterie. 
            Ønske om at rådet inddrages aktivt i udviklingen af Haraldskær. 
            Ønske om tæt samarbejde med Skibet Lokalråd i udviklingsprocessen. 
            Det bør overvejes om konferencelokaler på Haraldskær er en god idé, da det kan virke   
            konkurrenceforvridende i forhold til andre aktører på markedet.  

  
Vejle Fjord og mindre kvælstof til fjorden:  
Der arbejdes på en projektbeskrivelse vedr. fjorden. Den omfatter arbejde med ålegræs, 
muslingeopdræt og stenrev samt involvering af lokale i området i bl.a. overvågning af fjorden. Der 
er et tæt samarbejde med Rødkilde Gymnasiums marinbiologiske linje. 
Konkret arbejdes der på, om der skal laves et projekt med udplantning af ålegræs i samarbejde med 
forskere på SDU.  
 
Egtvedpigens Grav: Der er udarbejdet projektmateriale for Egtvedpigens grav af arkitektfirma. 
Materialet er godkendt af Byrådet og skal nu danne grundlag for at VejleMuseerne fundraiser hos 
større fonde til projektet.  
 
Synergiprojekt Grejs Å 
Der er søgt realisering på vådområdeprojekt i området på 26 ha, og der er søgt om ny 
vådområdeforundersøgelse på yderligere 60 ha. 
 

9. Logo, navn og formidling af Vejle Ådal og Vejle Fjord  
Logo med ådalsskrænter formet som fugl er valgt. Se nedenfor. 
 

 
Der var diskussion om det rette navn for bestyrelsen. Bestyrelsen beder forvaltningen om at søge 
eksperthjælp til at finde det mest sigende og mundrette navn til bestyrelsen. 
 
Hjemmesiden er under omlægning, men forventes at komme i drift igen ret snart. I den forbindelse 
vil der blive lagt nyheder på om arbejdet i arbejdsgrupperne og øvrige projekter i området. Der laves 
bl.a. små film, der fortæller om projekter i området og bestyrelsens rolle i dem. 
 

10. Planlægning af første rådsmøde  
Rådet er på plads og godkendes. Der skal indkaldes til kombineret bestyrelsesmøde (1 time) og 
rådsmøde (2 timer) i starten af november. Der udsendes Doodle med forslag til datoer. Relevante 
chefer fra Vejle kommune inviteres med på mødet, så de kan møde bestyrelse og råd. 

 
11. Evaluering og opsamling 

Hvordan gik mødet? Der var passende med tid til mødet. Ønske om at museerne deltager på møder. 


