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 Møde i bestyrelsen for 
Vejle Ådal og Fjord  
den 2. februar 2020 

 
Dato 

2. februar 2021 
 

 

Mødetidspunkt kl. 

16:00 

Sluttidspunkt kl. 

18.30 
Inviterede Deltagere:  

Bestyrelsen: 

Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Inger Pabst, Inken Breum Larsen, Karl Erik Lund, 

Morten Teilmann Jørgensen 

Associerede medlemmer: Dan Arnløv Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring, 

Fra forvaltningen: Henriette Lang Sørensen, Johanne Hardervig, Klaus Enevoldsen  

Afbud: Jens Howard Grøn, Rose Henriksen, Uffe Rømer, Jens Ejnar Christensen, 

 
Mødet holdes:  Virtuelt på teams 
 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2020  
Godkendt 

 
3. Besøg af den danske Naturfond – fortæller om visioner og muligheder i ådalen 

Direktøren for Den Danske Naturfond (DDNF), Flemming Nielsen, præsenterede fondens mål, 
arbejdsmetode og tidligere projekter.  
Fonden arbejder med langsigtede formål og går primært ind og erhverver jord i samarbejde med 
lokale partnere.  
DDNF ser gode muligheder for samarbejde om projekter i Vejle Ådal, men indleder kun projekter 
hvis 3 faste forudsætninger er opfyldt; frivillighed, lokal forankring, samt dialog og samarbejde.   
 
Flemming Nielsen præsenterede Vejle Ådals området som spændende fordi det var et område 
med visionære muligheder, som på forhånd indeholder godt naturpotentiale. Samtidig er der 
længe blevet arbejdet i området, hvilket giver gode forudsætninger for at indlede samarbejder.  
 
Bestyrelsen spurgte ind til: 

 DDNFs investeringsramme og kompetencer.  
Fonden har 2 ansatte og bruger ud over samarbejdspartnernes kompetencer også 
relevante konsulentvirksomheder til projekterne. Afkastet i 2020 var fint, så fonden er klar 
til at investere igen i 2021.  

 DDNFs holdning til fredning 
Fonden har ikke noget i mod fredninger, men arbejder ikke for fredninger. Hvis et område 
allerede er fredet og beskyttet, så DDNF ikke kan biddrage med naturudvikling er 
projekterne ikke relevant for fonden 

 DDNFs interesse i klimaprojekter 
Fonden vil gerne indgå i samarbejde om klimaprojekter. F.eks. går udtagning af 
lavbundsjorde ofte godt hånd i hånd med naturudvikling. Fonden planter dog ikke træer, 
da det ikke er en skovrejsningsfond.  

 Drift af DDNFs erhvervede arealer 
Fonden drifter ikke arealerne selv, men indgår aftaler med projekternes 
samarbejdspartnere – ofte en lokal kommune, Naturstyrelsen eller en nationalpark. 
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 Jagt og fiskeri på DDNFs arealer 
DDNF er ikke modstander af jagt og fiskeri på deres arealer. Fonden tager stilling til jagt og 
fiskeri ved de enkelte projekter, da der er forskel på, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold 
til projektets placering. 

 Interesse i samarbejde i forbindelse med Landskabsplanen 
Fonden går ikke ind og driver processer fremad, men indgår gerne i samarbejde om 
projekter der udspringer derfra. F.eks. jordfordeling og opkøb af arealer. Fonden deltager 
også gerne på møder og fortæller om deres arbejde.  

 
  

 
4. Bestyrelsens rolle i fremtiden  

Opfølgning på diskussionen den 5. november 2020 
Hovedkonklusionerne fremlægges med henblik på at opnå konsensus om bestyrelsens    
fremtidige rolle.  
Hovedkonklusionerne fra referatet blev ridset op. Mette lagde op til en debat. Er der noget, der 
mangler? 
 
Dan Arnløv observerer nogle gange en frustration eller lignende i bestyrelsen, fordi det kan være 
svært at se, hvor meget af bestyrelsens arbejde, der bliver bragt med videre og føre til realisering 
af projekter. Bestyrelsen får ikke mulighed for at følge projekterne til dørs. Vi skal være 
opmærksomme på at lave tilbagemeldinger om at bestyrelsens råd bliver brugt til noget.  
 
Thyge Bjerring gør opmærksom på, at bestyrelsen skal sikre sig at de gode ting fra bestyrelsen 
bliver hørt af de relevante politikere, der ikke sidder med tilknytning til bestyrelsen. Han mener 
heller ikke at bestyrelsen får brugt den store opbakning fra politikere og lokalråd nok, som vi kan 
se på rådsmøderne – senest i Vingsted.  
 
Karl Erik synes mange af de ting vi har haft oppe at vende i bestyrelsen bl.a. omkring stryget og 
malakitgrønt – mange af de ting har vi haft med over i NMU, hvor mange af projekterne er 
lykkedes.  
 
Nis Hjort er glad for at lige netop politikerne siger dette, da forvaltningen ofte krediterer 
politikerne, hvor bestyrelsen ikke har stået fast på at de også vil krediteres.  
 
Morten Theilmann-Jørgensen hørte Flemming Nielsen fra DDNF sige, at vores styrke er at 
forankringen i det politiske, forvaltningen og det lokale område er så god. 
I forlængelse heraf påpeger Jens Jørgen Erichsen at bestyrelsen har været et effektivt redskab til at 
skaffe penge til projekter, men ikke været særlig synlige i lokalområdet og det politiske billede. 
 
Mette Ravn fremhæver, at der har været mange gode projekter bestyrelsen kunne blive krediteret 
for, men som ikke er blevet udnyttet.  
Inger Pabst foreslår at bestyrelsen finder inspiration i Sund Vejle Fjord og Finn Lillethorups film på 
Facebook, som når virkelig langt ud.  

 

5. Synliggørelse af bestyrelsen og netværksdannelse i området af enkelte bestyrelsesmedlemmer  
Debat og idéer til hvordan bestyrelsen kan blive mere synlige. 

Vi skal have det synliggjort for at skabe interesse for projektet og sikre at vi får lavet de, der er mest 

relevant.  

Bestyrelsens debat omhandlede: 

 Vigtigheden af at den samlede bestyrelse har et kæmpe netværk, hvor de gode budskaber 
om bestyrelsens arbejde skal spredes. Både på den officielle Facebookside, men også vha. 
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bestyrelsesmedlemmernes sociale medier, lokale netværk, klubber, foreninger, udvalg og 

andre steder bestyrelsen har mulighed for at fortælle om det gode arbejde. 
 

 Idé om at fokusere på et samarbejde med ungdomsuddannelserne, så de kommer ud i ådalen 

og de unge får taletid omring bestyrelsens arbejde. Bl.a. med hjælp fra Kulturudvalgets 

buspulje. Dette kræver, at der er noget at tage ud til. Der er allerede skovhytter, Vingsted 

Mølle m. fl., som man kan bruge, hvis man mangler lokaler.  Forslag om at tage punktet op 
på et senere bestyrelsesmøde. 

 
6. Den samlende fortælling  

Snak om, hvordan vi løfter den igen.  

Jens Jørgen Erichsen introducerede den samlende fortælling. Det er vandet, der har skabt livet og sat 

rammen for bosætning gennem tiden, hvilket det stadig gør i dag. Vandet har stor betydning både 
for ådalen og fjorden. Vi har snakket om historien, men ikke besluttet om det er en fortælling vi skal 

forfølge. Ved at have en samlende fortælling vil oplevelsesindustrien m. fl. blive understøttet.  

 
Selve navnet De Fire Dale er ikke noget bestyrelsen skal arbejde videre med. Men, den samlende 

fortælling for området vil give værdi. Der er gode elementer af det foregående arbejde, som kan 

bruges.  

Derfor er der opbakning i bestyrelsen til at forvaltningen undersøger, om bestyrelsen kan arbejde 
videre med den samlende fortælling. Hvis arbejdet igangsættes vil Morten Theilmann-Jørgensen 

gerne være tovholder på en følge/arbejdsgruppe bestående af: Morten Theilmann-Jørgensen, Dan 

Arnløv, Mette Ravn, Jens Jørgen Erichsen og Inger Pabst. 
Gruppen skal skærpe fortællingen, så den er klar til at formidle videre i processen.  

 
 

7. Årsprogram 2021  
Vedtagelse af det endelige årsprogram 2021.  

 
Oversigten over årsprogrammet, hvor det er vist, på hvilket niveau bestyrelsen er engageret i 

projekterne, er rigtig god. Bestyrelsen vil gerne have det på næste møde, så man kan diskutere, 

hvilke projekter man skal arbejde med og hvilke der skal følges.  
Bestyrelsen skal ikke følge alle projekter i detaljen, men vide lidt om mange projekter, så 

bestyrelsesmedlemmerne kan være brobyggere i deres netværk.  

Inger vil gerne høre om ”Hjælp til Lillebælt”- projektet. Måske sammen med vandmiljøplan 3.  

Nis mener at bestyrelsen nok vil være interesseret i en følgegruppe til samarbejdet med Den Danske 
Naturfond.  

  

 
8. Siden sidst - Gensidig orientering  

 Kong Rans Togt 

Vandring er meget oppe i tiden. Det der er godt ved Kong Rans Togt er, at det er 120 km rute på 
veje, der giver adgang på cykel og på de gode steder for handicaptilgængelighed. Det unikke er 

historierne langs ruten og mulighederne for forskellige overnatnings- og pausesteder under vejs.  

Interessen for ruten er overvældende – både på sociale og trykte medier.  
 

 Egtvedpigens Grav 

Styregruppen er blevet udvidet og prospektet er ca. fire år gammelt, så det skal gennemgås og 

nye idéer skal ind. Vi har god dialog med en fond, så har gode fornemmelser omkring projektet.  
 

 Erhvervelser af jord i ådalen mellem Vingsted og Ravning.  

Der er erhvervet arealer ved Vingsted, hvor forvaltningen kigger på muligheder for naturpleje 
og afgræsning evt. i samarbejde med naboarealer. 

 

 Øvrig orientering 
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 Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord 
Der er inviteret til et virtuelt lodsejermøde i Vejle Fjord området, hvor Jens Jørgen Erichsen 

repræsenterer bestyrelsen og Nis Hjort repræsenterer landbruget på mødet.  

Alle lodsejere med mere en 2 ha er inviteret (362). 

Tilsvarende lodsejermøder vil blive afholdt i Vejle Ådal og Grejs Ådal hhv. den 23. og 25. 
februar.   

Bestyrelsen bliver indkaldt til et opfølgende kaffemøde, der kommer til at foregå den 3. marts 

om eftermiddagen.  
 

 Klimaudvalget  

Klimaudvalget holder møde den 3. februar, hvor lavbundsjorde og skovrejsning er på 

dagsordenen som virkemidler til at reducere Co2.  
 

 Klimaindsats 

ULN har sat et projekt i gang, hvor de understøtter Danmarks bedste 
klimalandsby/klimalokalområde. Der er afsat midler over de næste 3 år til lokale klimatiltag. 

Der afholdes informationsmøder via Sociale medier.  

 
 Kingdom of Cycling. Der er en pulje man kan søge i forbindelse med Tour de France. 

https://www.vejle.dk/om-kommunen/tour-de-france-i-vejle/soeg-tour-de-france-puljerne/ 

 
 Henriette har fået et Youtube klip om en der er gået på Bindeballe stien. Klippet kan ses her: 

https://www.youtube.com/watch?v=gCK-LEv1ICs 

 
 Forretningsudvalget mødes om kort tid, for at følge op på dette møde og måske sætte noget i 

gang inden næste møde.  

 

 

9. Evaluering og opsamling  
 

 

https://www.vejle.dk/om-kommunen/tour-de-france-i-vejle/soeg-tour-de-france-puljerne/
https://www.youtube.com/watch?v=gCK-LEv1ICs

