Nyhedsbrev til Rådet for Vejle Ådal og Fjord – juni 2018
Allerførst vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for det store og fine arbejde, som de forskellige
arbejdsgrupper under bestyrelsen har ydet det sidste års tid. De udarbejdede projektbeskrivelser er blevet vel
modtaget rundt omkring og i kommunen. Flere af projekterne er således kommet videre politisk, som
pilotprojekter eller i fundraising-mæssig sammenhæng.
Vi går nu ind i en ny fase med projekterne og arbejdsgruppens arbejde er formelt set slut jfr. det
kommissorium de fik. Men vi håber at medlemmerne i arbejdsgrupperne kan få en ny rolle f.eks. som
følgegruppe til projekterne efter som de kommer videre. Det er en af de ting vi gerne vil diskutere med jer på
vores møde den 29. august 2018.
De fire Dale og Dalens Hus ved Haraldskær
Et af de projekter, der er kommet videre, er Haraldskær. På baggrund af den projektbeskrivelse for
Haraldskær, som bestyrelsen godkendte, inviterede Vejle Kommune Arkitektfirmaet NORRØN ind til at
hjælpe med det videre arbejde. NORRØN fik således til opgave dels at lave en fælles fortælling for Vejle
Ådal og Fjord, dels at arbejde med en ideskitse og et prospekt for udviklingen af Haraldskær.
NORRØNs materiale blev præsenteret på møde i bygningen den 3. maj 2018 hvor bestyrelsen inviterede
rådet, lodsejerforeninger og lokale brugere af Haraldskær til at give deres kommentarer til materialet. På
mødet lavede vi desuden en liste over, hvem der kunne være interesserede i at være med i en følgegruppe for
projektet og her meldte 11 interesserede sig. Følgegruppen vil blive kontaktet, når vi mener det vil være
relevant at inddrage følgegruppen.
På baggrund af det materialet, som arkitektfirmaet NORRØN har udarbejdet har byrådet på mødet den 20.
juni 2018 besluttet at arbejde videre med fundraising til et Dalenes hus. Byrådet har desuden besluttet at
arbejdet videre med ”De fire dale – hvorfra vandet vandrer” som samlende fortælling for området. I den
forbindelse har byrådet bevilliget 500.000 kr. til fundraising-arbejdet. Vejle Kommune vil derfor påbegynde
efter fundraising-proces med kontakt til relevante fonde efter sommerferien.

Aktiviteter på Haraldskær
Vi har i 2018 sat en række aktiviteter i gang på Haraldskær. Her følger en oversigt over planlagte aktiviteter
på Haraldskær i resten af 2018.
Madsamlingen, hver tirsdag kl. 18.30-20.
Bestil dine lokale fødevarer hos Madsamlingen Vejle, og afhent de bestilte varer på
Haraldskær.
Se mere på: https://madsamling.dk/da/assemblies/10960
Efterårsslåning af hø lørdag d. 25. august kl. 10
Kom ud og prøv at slå med le og hør om naturpleje på engarealerne ved Haraldskær sammen
med oldermand for hø-sletlauget Ronni Røjgaard.
Økologisk høstmarked søndag d. 2. september kl. 10 – 15.
Madsamlingens økologiske producenter stiller deres boder op. Der er guidet naturtur ud i
området ved Bo Levesen. Til børnene har vi en hoppeborg af halmballer.
Naturens dag søndag d. 9. september (tidspunkt kommer senere).
På dagen fortæller dyreholder Michael Kjerkegaard om forsøgene med holistisk græsning på
engene ved Haraldskær. Endvidere vil der være guidet naturtur ud i området.
Lyt til flagermus (tidspunkt kommer senere).
Frivillige fra DN – bedre kendt som Bat boys kommer med lytteudstyr, så vi kan høre
flagermusenes lyde. De vil også fortælle om deres arbejde med at registrere forskellige
flagermusarter i Vejle området.
Sted: Avlsbygningerne ved Haraldskær, Skibetvej 139, 7100 Vejle.
Sundhedsskov i Grundet skov.
Projektet er et af Vejle Kommunes projekter, men vi finder det alligevel interessant som bestyrelse lige at
omtale projektet for jer. Vejle Kommune købte i xxxx 60 ha bynær skov til gavne for Vejle Kommunes
borgere. Skoven ligger tæt på boligområder i Store Grundet, men også på Vejle Sygehus. Vejle Kommune er
derfor i gang med at udvikle Grundet skov til en sundhedsskov sammen med Vejle Sygehus og Region
Syddanmark. Skoven skal således indrettes og kunne bruges til en række sundhedsfremmede aktiviteter og til
rehabilitering af forskellige patientgrupper.
Tur til Vadehavet den 13. juni 2018
Vi havde en inspirerende tur til nationalpark Vadehavet. Vi var 19 personer afsted og hørte 3 spændende
indlæg på dagen. I får lige hovedkonklusionerne her. Og så vedlægger vi et referat fra dagen for dem, der
måtte være mere interesseret.
Konklusioner
o Nationalparksekretariatet er helt afhængige af samarbejdet med de forskellige samarbejdspartnere i
deres partnerskabsprogram.
o NP-Sekretariatet samarbejder med alle i partnerskabsprogrammet om at formidle området og udgiver
bl.a. magasin til gratis uddeling
o NP-sekretariatet er ikke myndighed i området. De kan kun invitere ind til dialog.
o Nationalparkbestyrelsen består af medlemmer, der er lokalt forankrede
o Der stemmes ikke om beslutninger i NP-bestyrelsen. Det der ikke kan opnås enighed om lader de
ligge.
o Samarbejdet med Nationalparkpartnere kræver noget fra begge sider og frem for alt dialog
o Det giver stolthed hos lokale at området er udpeget til Nationalpark og til Unesco-verdens naturarv
o Udpegningerne har betydet en øgning af besøgstallet i hele området
o Udpegningerne gør området attraktivt rent bosætningsmæssigt
o Udpegningerne øget mulighederne for at opnå økonomisk støtte til projekter herunder skaffe
fondsmidler

o
o
o
o
o
o
o

Vadehavscentret er portal til hele området
Vadehavscentret favner både turister og lokale
Vadehavscentret sender folk ud i området og kobler udstillingen med guidede ture i området
Vadehavscentrets bygning har stor signalværdi i sig selv med høj æstetisk værdi og tilpasset
landskabet
Der formidles en unik historie – trækfuglenes vadehav
Der tænkes oplevelsesøkonomi ind i centret og deres ydelser, så man betaler for den service centret
yder formidlingsmæssigt
Der er stor fokus på formidling til skoler og uddannelsesinstitutioner

Rådsmøde den 29. august 2018
Der er indkaldt til dialogmøde den 29. august 2018, hvor rådet - sammen med bestyrelsen - inviteres til at få
nye idéer og udbygge eksisterende idéer, som kan igangsættes som projekter i 2019/20.
På mødet vil bestyrelsen og Vejle Kommune desuden præsentere de ideer, der pt. arbejdes med at skaffe
midler til i hele området. I skulle alle have modtaget en kalenderinvitation til mødet. I får en dagsorden for
mødet tilsendt efter sommerferien.
Skulle I som rådsmedlemmer have ønsker til dagsordenen den 29. august 2018 bedes I skrive til
henls@vejle.dk. Så tager vi ønskerne med, når vi sammensætter dagsordenen for mødet.

Med venlig hilsen
Helle Andersen
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