
 
Nyhedsbrev til Rådet for Vejle Ådal og Fjord – august 2019 
 
Vi vil gerne starte med at takke de mange arbejdsgrupper under bestyrelsen for deres fine arbejde 
det sidste år. Der er en del grupper, der nu kan se de gode idéer blomstre til konkrete projekter, som 
skal arbejdes videre med de kommende år. Dette kommer fortsat til at ske i følgegrupper for de 
forskellige projekter. Vi har samlet nyheder fra nogle af de projekter, der har udviklet sig meget i 
løbet af det sidste års tid.  

Sund Vejle Fjord 
Flere års målrettet indsats med at få defineret rammerne for en stor miljøindsats i Vejle Fjord har 
båret frugt og er kommet et stort skridt tættere på en samlet finansiering. Projekt; Sund Vejle Fjord, 
der er blevet til i et stærkt og bredt samarbejde mellem Natur- & Miljøudvalget, Vejle Kommune og 
Bestyrelsen for Vejle Ådal, har fået bevilget 15 mio. fra Velux Fonden. De kommende måneder 
afklares det om Vejle Kommune kan finde de restende 8 mio. der kræves i egenfinansiering. Selve 
det overordnede ansvar for projektet ligger hos Vejle Kommune, men i tæt samarbejde med 
Syddansk Universitet, der er partner i projektet. Fondsmidlerne er således bevilliget med 9,2 mio. 
kr. til Vejle Kommune og 6,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Samlet set går alle midler til 
forbedring af fjordens miljøtilstand. 
Der er forsat gang i det frivillige projekt Vejle Fjordhave, som bl.a. har dyrkning af muslinger på 
liner. 
 

            
                                    Enlig hav-kajakroer på Vejle Fjord  

 

Erhvervsgruppen 
I 2019 har bestyrelsen prioriteret at starte en gruppe, der skal understøtte erhvervsdelen jf. 
Erhvervs- og Udviklingsstrategien. På gruppens første møde blev der snakket om muligheder for 
afsætning af lokale fødevarer. Der er på baggrund af mødet taget initiativ til dialog med Madværket 
og Vejle Kommunes Erhvervsservice. Erhvervsgruppen består af Jens Grøn, Jens Jørgen Erichsen,  



Jørgen Jøker Trachsel, Mette Ravn og Morten Damgaard. Hvis der er andre med interesse for 
emnet, der har lyst til at sidde i arbejdsgruppen, er I velkomne til at kontakte Johanne Hardervig: 
johkh@vejle.dk  

Synergiprojekt Grejs Ådal  
Der arbejdes i området Brandbjerg, Hørup, Fløjstrup og Grejs med at skabe et synergiprojekt, der 
inkluderer etablering af vådområder, vandtilbageholdelses-områder af hensyn til Vejle By, 
naturudvikling og rekreative tiltag. Der arbejdes fortsat med flere projekter i området, som 
integrerer disse tiltag. En del af de rekreative tiltag omkring Brandbjerg er allerede færdige, 
herunder shelters, bålhytte og teknikspor til mountainbikes. Disse projekter indvies på Naturens 
Dag den 8. september 2019. 

Skovejerforeningen og biodiversitet i skove 
På opfordring fra Skovejerforeningen for Vejle Ådal og Fjord arbejdes der på at finde et geografisk 
afgrænset skovområde, hvor der kan skabes et samarbejde mellem interesserede skovejere. Målet er 
bl.a. at invitere til at arbejde efter fælles mål for udvikling af skovene i området, herunder hvordan 
der kan arbejdes for biodiversiteten i skoven. Kontaktperson, Henrik Korsholm: 
hekorsholm@gmail.com 
 

            
                                    Den sjældne bøgeløber er genfundet i Grejsdal-skovene 

 

Ny Hjemmeside 
En helt ny hjemmeside for Vejle Ådal og Fjord er blevet lanceret. Lige fra oldtidsminder og 
cykelruter til fiskevande, spise- og overnatningsmuligheder skal det nye tiltag gøre det let at få 
overblik over de mange aktiviteter og oplevelser som Vejle Ådal og Fjord har at byde på. Det nye 
site er målrettet turister og besøgende, såvel som Vejle Kommunes egne borgere. Platformen skal 
sætte yderligere fokus på natur- og friluftsliv i Vejle Ådal og Fjord, og hjælpe med at booste 
oplevelsesøkonomi i Vejle Ådal og Fjord . Se mere: www.vejleådalogfjord.dk 

Tørskind grusgrav 
Der er - i samarbejde med Egtved lokalråd og kulturforvaltningen - udviklet forslag til to mindre 
rundture ved Tørskind Grusgrav. Den ene er en lille rundtur på de stejle skrænter neden for 
grusgraven. Den anden strækker sig langs Vejle Å og tilbage forbi Søballegård Naturskole. Foruden 
stierne har vi arbejdet med formidling af kultur og landskabs-udviklingen. Blandt andet skal der 
udvikles en kikkert, som visualiserer de forskellige tidsaldre i landskabet. Det er samme type 
kikkert, som står på taget af Kongernes Jelling. Finansiering af projektet er søgt ved tilskudspulje til 



friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet ved 
Miljøstyrelsen. Der kan forventes svar på ansøgningen i slutningen af september 2019.  

 
            Kunstværkerne i Tørskind Grusgrav er et besøg værd og vil i fremtiden kunne  
            kombineres med gåture i området. 

 

Adfærdskampagne 
Det er et generelt ønske, at der - med den øgede færdsel i naturen vi i de seneste år har oplevet – 
også kommer mere fokus på bedre adfærd i naturen. Forvaltningen arbejder med flere typer tiltag, 
der skal skabe opmærksomhed omkring god adfærd i naturen. Der bliver arbejdet med et emne 
vedrørende affald og et omkring cykling. Det er bestyrelsens ønske, at der bliver arbejdet mere med 
adfærd, og bestyrelsen har derfor indstillet et budgetønske desangående til Vejle Kommunes 
budgetforhandling til 2020. Som forberedelse til dette arbejde skal vi arbejde med den gode adfærd 
på rådsmødet i august. 

Naturudvikling i Vejle Ådal 
Der er aftalt besøg af medarbejdere fra Den Danske Naturfond. Mødet skal omhandle 
samarbejdsmuligheder og finansiering af udvikling af sammenhængende natur i et større område i 
Vejle Ådal. Mødet bygger på, at Den Danske Naturfond allerede har støttet udvikling af natur på 
flere mindre områder i Vejle Ådal – også kendt som opkøb af driftsrettigheder. Samarbejdet om 
udvikling af et større område vil i lighed med de allerede gennemførte projekter ske i et tæt 
samarbejde med de involverede lodsejere.  

Samarbejde om mountainbike med private lodsejere 
Gruppen forventes at mødes i efteråret 2019, hvor de forskellige samarbejder vil være på 
dagsordenen. I mellemtiden har forvaltningen fulgt en række muligheder, der er opstået via private 
initiativejere. Her er der indgået samarbejde eller støttet projekter i bl.a. Brandbjerg, Brejning, 
Jelling, Himmelpind og Sønderskoven.  
 



                                             
                                             Muligt stiforløb i området ved Søballegård Naturskole langs Vejle Å 

 

Stier formidling og oplevelser 
Forvaltningen har undersøgt certificeringsmuligheder for stier i Egtved Ådal, som det forventes at 
gruppen mødes om i efteråret 2019. Et pilotprojekt i Egtved Ådal kunne f.eks. indeholde en sti, der 
sammenbandt oplagte besøgspunkter i området.  

Udviklingsprojektet omkring Egtvedpigens Grav. 
Egtvedpigens Verden præsenteres på temamøde for byrådet d. 14. august og egenfinansiering til 
projektet indgår i de kommunale budgetforhandlinger for 2020. Endvidere vil der blive arbejdet på 
at etablere stier, så det bliver muligt at vandre på stier fra Egtvedpigens Grav til Tørskind Grusgrav. 
Dette vil binde Egtvedpigens Grav sammen med de mange stier i Vejle Ådals området, og vil passe 
ind i Egtvedpigens Verden, hvor ophold i området indgår den nye formidling af Egtvedpigen.  
  
   
  Med venlig hilsen 
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