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 Møde i bestyrelsen for 
Vejle Ådal og Fjord  

den 6. april 2021 
 

Dato 

6. april 2021 
 

 

Mødetidspunkt kl. 

16:00 

Sluttidspunkt kl. 

18.30 
Inviterede Deltagere:  

Bestyrelsen: 

Jens Howard Grøn, Jens Jørgen Erichsen, Jørgen Jøker Trachel, Nis Hjort, Mette Ravn, Inger Pabst, Uffe Rømer, Rose 

Henriksen, Karl Erik Lund, Morten Teilmann-Jørgensen 

Associerede medlemmer: Dan Arnløv Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring, 

Fra forvaltningen: Henriette Lang Sørensen, Klaus Enevoldsen, Klaus Balleby 

Afbud: Jens Ejnar Christensen, Inken Breum Larsen,  

 
Mødet holdes: Teams 
 

Dagsorden: 

. 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. februar 2021 
Godkendt. 

 

3. Sund Vejle Fjord v. Klaus Balleby 
Der er nu gået et år af projektet; Sund Vejle Fjord, som Klaus Balleby præsenterede. Projektet 

fokuserer på den marine naturgenopretning.  

Hovedpunkter fra oplægget: 
Projektet kører godt og får stor folkelig og politisk opbakning. Frugtbart samarbejde med Syddansk 

Universitet, der er partner i projektet og garant for projektets faglige indhold. Fjordgruppen giver en 

velfungerende platform, hvor politikere, erhverv, forskere, NGO’ere m.fl. kan snakke sammen på 

tværs af interesser for at finde løsninger på Vejle Fjords dårlige tilstand. Der er i 2020 udplantet 
35.000 ålegræsskud (1 ha), høstet og udlagt 465 tons blåmuslinger, opfisket 18 tons krabber og ansøgt 

om etablering af 5 nye stenrev på i alt 8 ha. Der er fortsat alt for stor udledning af næringsstoffer til 

fjorden. Næringsstofkoncentrationen er størst i inderfjorden. Nye iltmålinger viser, at der lokalt i 
inderfjorden opstår iltsvind på helt lavt vand, som gør livet svært for fisk og bunddyr. 

 

Herefter snakkede bestyrelsen om: 

Nis Hjort: Vi har fra landbrugets side sat en rapportering i gang om, hvordan oplandet har indflydelse 
på fjorden. På den måde kan vi forhåbentlig finde en god løsning til hvad landbruget kan gøre for at 

hjælpe fjorden.  

Inger Pabst: I Fredericia Kommune har vi fokus på miljøfremmede stoffer og prøver at være i dialog 
med Lea Wermelin, så vi kan få det hele med i de næste vandplaner.  

Nis Hjort: I forhold til iltsvind er det spændende at se på strømmen ind fra Bælthavet. Hvor kommer 

iltsvindet fra? Derudover er klapning ikke nævnt. Har man undersøgt, hvad der reelt sker, når man 
klapper tæt på fjordområder?  

Karl Erik Lund: Kunne godt tænke sig, at vi fandt ud af, hvor det de klapper bliver af.  

 

Dan Arnløv Jørgensen: Der er behov for samarbejde mellem alle Lillebælt Kommuner. Det er under 
opstart, men kommunerne skal lige have godkendt budgetterne. Der blev talt om granitrev, hvor man 

kan få billigt/gratis overskud fra Norge, der kan lave gode projekter. 
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4. Landskabsplan v. Klaus Enevoldsen  

 Kort referat 
 De videre skridt 

Bestyrelsen har været inviteret til opsamlingsmøder, hvorfra Klaus Enevoldsen har udvalgt 

hovedpointer, som han synes er vigtigt.  

Det handler om: 

 Hvor folk der ejer jord i ådalen også ejer jord 

 Hvor meget der bliver drevet med ekstensiv græs 

 At der er udbredt interesse for tværgående samarbejdsprojekter 

 På 83% af det areal, der ligger i ådalen, er der interesse for jordfordeling. 
 

Tidsplanen er blevet forsinket pga. covid19, da nogle interviews og analyser har været periodevis 

umulige. 
Arbejdsgruppen håber at afholde workshops, foredrag og ture i efteråret i stedet for foråret 2021.  

 

Bestyrelsen debatterede herefter mulighederne for at fastholde motivationen og interessen hos 
deltagerne ved f.eks. at afholde et foredrag inden sommerferien.  

Desværre har foredragsholderne ikke tid til det.  

 

 
5. Adfærdskampagne v. Johanne Hardervig 

Orientering om adfærdskampagne og øget pres på naturen.  

Input fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen blev orienteret om kampagnen ”Hund i snor”, der kører i foråret og om det store pres, der 

opleves på naturområderne – specielt i forbindelse med covid19. 

Herefter snakkede bestyrelsen om problemer og virkemidler.  

Det opleves alle steder at mange nye naturgæster kommer ud i naturen, hvilket skaber problemer 
gæsterne imellem, generer lodsejerne og er hårdt mod naturen.  

Bestyrelsen ville gerne have mere information ud og synes at de planlagte store skilte til Hund-i-snor-

kampagnen var et godt virkemiddel – så længe de er midlertidige.  
Der var også efterspørgsel på, at de nationale organisationer meldte noget ud i debatten. Rose 

Henriksen tager det med til Friluftsrådet.  

Det bliver spændende om presset falder, når butikker og kulturlivet åbner.  
 

6. Bestyrelsens resultater v. Jens Jørgen Erichsen 

 Hvilke mål har vi nået indtil nu? 

Liste med projekter vi har nået.  
Bestyrelsens arbejde har ført til mange projekter, hvor flere har haft stor succes.  

Vi hørte det tidligere med Sund Vejle Fjord og kan se naturens succes specielt her i tiden med 

covid19.  
Dan Arnløv Jørgensen: Jeg kan fornemme at jeg har fået et meget større indblik i, hvad der sker 

i ådalen. Jeg er begyndt at snakke ådalen med i det udvalg jeg sidder i. Det er berigende at sidde 

her.  

Thyge Havgaard Bjerring: mange af de ting, der står på listen, er jo meget større end bare de 
små projekter. F.eks. projektet om malakitgrøn, der er et ”lille projekt”, men uden projektet har 

det jo enorme konsekvenser for fiskeri m.m. Fortællingen om at der bliver gjort noget, der 

skaber endnu større værdi, skal vi måske have sat nogle ord på, så flere mennesker kan se 
værdien af det arbejde, der bliver gjort.  

Klaus Enevoldsen: Jeg synes, at der er nogle langsigtede milepæle; sund fjord, naturforbedring, 

aktivitetsforbedring og formidlingsforbedring. Bestyrelsen arbejder jo på den længere bane med 
store projekter, som man ikke bare lige færdiggør på en dag. I har en gruppe, som I godt må 

være stolte af.  
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7. Opfølgning årsprogram 2021 v. Henriette Lang Sørensen 

 Opfølgning på årsprogram (Vedhæftet) 
Bestyrelsen skal hver især kigge på årsprogrammet og se om vi har viden, som mangler i arket. 

Hvis der er det, skal det sendes til Henriette.  

Hvis I har emner, der skal på listen over, hvad der skal på dagsordenerne, skal I endelig sige til.  

 
 Bestyrelsens tur den 2. juni? 

Bestyrelsen besluttede at tage på tur den 2. juni i Vejle Ådal og Fjord området. På turen skal 

bestyrelsen se nogle af de projekter, der er i gang – gerne både i ådalen og på fjorden.  
 

8. Gensidig orientering  

 Erhvervsgruppen (Opstart, kommende workshop) v. Mette Ravn 

Den 18. marts har der været Teamsmøde, hvor vi arbejdede med, hvordan vi kan opdyrke og 
sælge nogle Vejle Ådals produkter, så vi laver noget business for vores erhvervsdrivende. 

Næste skridt er at lave et pilotprojekt, hvor vi laver et lokalt fiske produkt, der er produceret, 

forarbejdet og købt i Vejle ådal – både af private og virksomheder.  
 Status på historien om Vejle Ådal og Fjord v. Morten Teilmann-Jørgensen  

Der er blevet nedsat et udvalg med Dan Arnløv Jørgensen, Inger Pabst, Jens Jørgen Erichsen, 

Mette Ravn og Morten Teilmann-Jørgensen. Gruppen skal mødes på mandag, hvor vi går i gang 
med at sætte rammerne for, hvad vi skal – skal det fylde meget, bygges op nedefra eller skal vi 

lægge en tråd ud for historien.  

 Planer inden for kulturområdet v. Dan Arnløv Jørgensen 

Egtvedpigens gravs proces er speeded op ved at udvide styregruppen med flere politikere. Vi 
skal til at debattere, om vi skal fortsætte selv eller finde fonde, der vil være med.  

Der er igangsat et forarbejde om, at opdatere Ravningbroen.  

Bindeballe Købmandgård har fået hjælp, så de kan klare besøgspresset.  
Vingsted Historiske Værksted er ved at renovere nogle af husene.  

Der er indført en buspulje, så børn og unge kan komme ud og opleve naturen og andre relevante 

steder.  
Der er afsat penge til at styrke museernes skoletjeneste – primært omkring Vingsted Historiske 

Værksted. 

 MeetingVejle og turisme v. Mette Ravn 

Der er kommet et nyt turistområde, der hedder Destination Trekantsområdet med Kolding, 
Billund og Vejle Kommune. Det regi kommer til at køre en ”Drømmer du om”-kampagne, der 

skal tiltrække danske turister.  

Der kommer til at køre en Kingdom of Cycling kampagne hen over sommeren.  
Billund Resort bruger penge på at tiltrække internationale gæster, hvis de får lov at rejse ind. 

Det er afgørende for hotelovernatningerne, hvor mange der må komme ind i Legoland.  

Til efteråret kommer der en kampagne for at få voksne udenlandske turister til området.  

Der er flere andre turist tiltag i pipeline.  
 

I MeetingVejle, der forsøger at få mødeturisme til Vejle, blev der i efteråret gennemført en 

fælles kampagne, hvor omdømmet med konference blev udbredt. Den samme kampagne 
kommer til at køre på de sociale medier i 2021 for at tiltrække konferencer og møder til Vejle.  

 

 Fredning v. Klaus Enevoldsen  
8. marts kom der afgørelse fra fredningsnævnet, der besluttede at frede ådalen. Vejle Kommune 

har afgivet et foreløbigt høringssvar, så der bliver tid til at diskutere, hvad holdningen er til det. 

Erstatningen i sig selv skal i Miljø- og Fødevarer-klagenævnet, hvor de skal forholde sig til 

sagen pga. erstatningens størrelse.  
Fra bestyrelsens side var der ros til kommunen for at indkalde til lodsejermøde omkring 

fredningen.  

Derudover blev der delt viden om holdninger i området.  

 

9. Evaluering og opsamling  
Intet til referat 


