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 Møde i bestyrelsen for 
Vejle Ådal og Fjord  
den 29. august 2019 

 
Dato 

29. august 2019 
 
 

Mødetidspunkt kl. 

16:00 
Sluttidspunkt kl. 

17:00 
Inviterede Deltagere:  

Bestyrelsen: 
Kristine Kortnum, Jens Howard Grøn, Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Inger Pabst, 
Uffe Rømer, Rose Henriksen, Inken Breum Larsen, Karl Erik Lund, Morten Teilmann Jørgensen 
Associerede medlemmer: Jens Ejnar Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring,  
Fra forvaltningen: Henriette Lang Sørensen, Klaus Enevoldsen, 
Afbud: Kristine Kortnum, Jens Ejnar Christensen, Thyge Havgaard Bjerring 

 
Mødet holdt:  Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2019 – godkendt.  
 

3. Velkommen til Morten Teilmann-Jørgensen fra Kongernes Jelling -  Morten blev budt 
velkommen i bestyrelsen og Morten lavede en kort præsentation. 

 
4. Politisk Koordinationsgruppe – orientering fra Klaus Enevoldsen 

På bestyrelsesmødet d 23. januar 2019 blev arbejdet med De Fire Dale taget hjem til fornyet politisk 
drøftelse. Der er nu nedsat en politisk koordinationsgruppe bestående af Karl Erik Lund (fmd. 
NMU), Dan Arnløv (fmd. KUI), Thyge Havgaard Bjerring (ny fmd. ULN), Søren Peschardt (mdl. 
ULN), Lone Myrhøj (mdl. NMU) og Martin Sikær (mdl. KUI) til at følge arbejdet med de Fire 
Dale. 
 
Der er indkaldt til møde mellem den politiske koordinationsgruppe og bestyrelsen den 27. 
september 2019. Formålet med mødet er at få en åben snak mellem bestyrelsen og det politiske 
niveau omkring fortællingen om ”de fire dale”.  

 
5. Høring Biodiversitetsplan inden 1. september 2019 

Uffe Rømer har spurgt om der skal laves fælles høringssvar fra bestyrelsen eller om de enkelte 
medlemmer selv laver svar via deres organisationer mv. 
 
Det blev aftalt, at de enkelte organisationer afsender hver deres høringssvar til Biodiversitetsplanen. 
Flere organisationer har allerede afgivet høringssvar. 
 

6. Hvordan synliggør vi bestyrelsens arbejde bedre?  
Mette Ravn har rejst spørgsmålet: Hvordan får bestyrelsen fremadrettet fortalt nogle af de historier, 
som bestyrelsen arbejder med og understøtter? 
 
Politisk er der opmærksomhed på, at bestyrelsen skal have ære for det arbejde og de projekter, som 
de er med til at igangsætte og udvikle. 
 
Forvaltningen opfordres til at skrive bestyrelsen med ind i pressemeddelelser og lignende, hvor det 
er relevant. Dan Arnløv Jørgensen skriver til direktører i Vejle Kommune vedr. problemstillingen. 
 
Punktet drøftes på mødet med den politiske koordinationsgruppe den 27. september 2019. 
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Desuden medtages punktet på bestyrelsesmødet i oktober til nærmere drøftelse. 
  

7. Grøde i vandløb 
Jørgen Jøker Trachel spurgte på sidste bestyrelsesmøde ind til, hvad der sker med grøden i 
vandløbet, når den ikke slås. Vil grøden ikke bare rive sig løs om efteråret og ende i fjorden med 
belastning af den til følge, når man ikke som hidtil fjerner grøden? Materiale om grøde medsendt til 
orientering.  
 
Jørgen Jøker Trachel præsenterede netop foretagne målinger fra Skibet dambrug, som viste, at der 
var meget lave iltprocenter i åen om natten. Iltprocenten er lavere end de krav, der er fastsat for 
iltprocenten for det vand, som dambrugene udleder til åen. Jørgen Jøker tilskriver det lave iltindhold 
iltforbrug fra grøde om natten, samt nedbrydning af grøde under henfald/forrådnelse. 
 
Jørgen Jøker mener desuden, at grøden i åen belaster næringsstofmængden til fjorden, og at man 
ved at fjerne grøde fra Vejle Å kan reducere udledningen med kvælstof til fjorden med 12 tons om 
året. På den baggrund fandt Jørgen Jøker, at der burdes slås grøde i Vejle Å oftere, end der bliver 
nu. Han påpegede, at lystfiskere også gerne vil have grødeskæring, fordi det er svært at fiske i åen 
med så meget grøde. 
 
Det blev fra flere i bestyrelsen givet udtryk for, at der mangler viden om sammenhængen mellem 
forekomst af grøde, og de aktuelle målinger. Der skal viden til om hele det biologiske system i 
Vejle Å og fjorden, før man kan tage stillingen til evt. fremtidige tiltag vedr. grødeskæring. Der 
inviteres fagpersoner til et af de kommende bestyrelsesmøder, som kan belyse hele 
problemstillingen. Den viste PP med målinger medsendes referat. 
 

8. Projekter til budget 2020  
Det af bestyrelsen fremsendte forslag til budget 2020 er meldt ind politisk til 
budgetforhandlingerne. Forslaget rummer følgende elementer: 

o En permanent årlig bevilling til at drive bestyrelsen  
o Midler til kommunikation og formidling af Vejle Ådal og Fjord området  
o Adfærdskampagne i Vejle Ådal og Fjord området  

 Budgettet forventes først vedtaget med udgangen af oktober 2019.  
 

9. Siden sidst  
De har været holdt møde med lodsejerne ved Ravning om Vingstedstryget igen. På den baggrund er 
der formuleret 12 spørgsmål. Svarene på de spørgsmål indgår i en fornyet udvalgsbehandling i 
Natur- og Miljøudvalget den 30. september 2019. 
  
Forvaltningen har haft møde med Den danske Naturfond om mulig støtte til naturudvikling i Vejle 
Ådal. Der gøres nærmere rede for kontakten på næste bestyrelsesmøde, hvor vi forventer af have de 
første tilbagemeldinger fra fonden. 
 
Vi har modtaget 250.000 kr. fra Friluftsrådet til udvikling af skovhytter til undervisningsformål.  
 
Der var ønske fra bestyrelsen side om yderligere status for de igangværende arbejdsgrupper på 
næste bestyrelsesmøde. Specielt blev fremhævet: 
Status på Sund Vejle Fjord på næste bestyrelsesmøde. 
Status på arbejdet i den nedsatte stigruppe vedr. stier bl.a. ved Tørskind. 
 

 
10. Evaluering og opsamling  


