Opsamling på møde mellem bestyrelse og råd Vejle Ådal og Fjord
den 01. september 2020
Tema: Rådets rolle i arbejdet med Vejle Ådal og Fjord
Rådet for Vejle Ådal og Fjord har nu eksisteret i 2,5 år, hvor det har bidraget til, hvilke emner
bestyrelsen skulle arbejde med. Rådsmedlemmerne har haft mulighed for at tage med på
ekskursioner og hjælpe med projekter i arbejdsgrupper. Nu er samarbejdet startet op og derfor
inviterede bestyrelsen til debat om, hvordan samarbejdet skal se ud fremover.
Aftenen blev brugt på 2 oplæg om hhv. arbejdet indtil nu og kommende projekter, efterfulgt af 2
runder med debat i grupper.
I første runde lavede grupperne et tilbageblik på rådets arbejde og diskuterede, hvad der havde
været godt, mindre godt og hvad de gerne så mere af.
Anden runde i gruppearbejdet omhandlede rådets arbejde fremover. Her debatterede grupper,
hvad de gerne ville være med til, hvad de ville bidrage med og hvilke projekter/perspektiver, der
var vigtige i rådets fremtidige arbejde.
På baggrund af gruppedebatterne blev der indsamlet holdninger, forslag og
interessetilkendegivelser, som gemmes til inspiration i det videre arbejde. Nogle temaer og
konklusioner var flere grupper enige om. De er samlet og præsenteret nedenfor.

Gruppearbejde – del I: Tilbageblik på rådets arbejde
Rådet som godt og brugbart forum
Alle grupper mente, at rådet var et godt forum, som skulle fortsætte. Det unikke rådet kan, er at
samle folk på tværs af interesser og give dem et sted, hvor man i gensidig respekt kan diskutere også svære emner- , og hvor det er okay at blive enige om at være uenige. Samtidig blev det
fremhævet at rådet giver et lokalt netværk, der gør det lettere at arbejde sammen i Vejle Ådal og
Fjord området. Arbejdet i rådet har haft udfordringer og problemer, men ikke nok til at overskygge
de positive sider af rådets arbejde.
Udfordringer i arbejdet med rådet
Nogle af udfordringerne i arbejdet har været uklarhed om rådets rolle og beslutningskompetencer.
Nogle grupper mente, at der manglede formidling til de frivillige – f.eks. om status på projekter, og
hvornår der var behov for de frivilliges inputs i arbejdsgrupperne.
Ønsker til rådets arbejde
Flere grupper ønskede en debat om forventninger til driftsniveau på især stier, og hvornår man
lavede nyanlæg i forhold til at opgradere eksisterende stier. Der var flere grupper, som ønskede

øget eksponering af området, herunder arbejde med at udvikle området. Flere grupper nævnte
også samarbejdet med lodsejere som et central element i arbejdet med udvikling af området.

Gruppearbejde - del II: Rådets virke fremover
I dette gruppearbejde var der mange projekter i spil, da medlemmerne sidder med forskellige
interesser. I nogle projekter og idéer var der flere, der kunne se sig selv i. Det var følgende:











Ekskursioner for at inspirere til arbejdet i Vejle Ådal og Fjord
Høre de lokales idéer, f.eks. via samarbejde med lokalrådene
Adfærdskampagne om færdsel i naturen
Fremme af lokale råvarer og gerne med en fortælling om arbejdet i forhold til
naturudvikling
Naturudvikling og biodiversitet
Udvikling af Hærvejen
Arbejde med at sammenkoble nuværende stier til længere ruter – herunder en lang
vandrerute i Vejle Kommune
Landskabsplanen i samarbejde med Københavns Universitet – herunder afklare interesse
for jordfordeling
Problemstillinger vedr. klima – herunder vandtilbageholdelse, lavbundsjorde og CO2
binding samt skovrejsning
Formidling af natur og kultur i Vejle Ådal og Fjord.

