
 
 

 REFERAT 
 
Emne: Vejle Ådal og Fjord  

 
 

Dato: 
02. 06. 2021 

Mødested/lokale 

Kærhuset 
Mødetidspunkt kl. 

17.00 
Sluttidspunkt kl. 

18.00 
Deltagere:  

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

              Dan Arnløv Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring, Jens Ejnar Christensen 

 
Referat: 
 

1. Opsamling på bestyrelsesdagen v. Jens Jørgen Erichsen 
Er der kommet noget ud af dagen, som skal tages op af bestyrelsen senere? 
 
Følgende punkter blev fremhævet som væsentlige: 
- Der skal gøres reklame for mange stier på en gang, så publikumstrykket fordeles i området. 
- Man bør undersøge muligheden for at udforme en funktionalitet, hvor man på hjemmeside eller 

App kan se den aktuelle belastningen på stierne elektronisk, så man kan tage bestik af 
belastningen inden man besøger en sti. 

- Det er vigtigt at skrue forsigtigt op for hanen med hensyn til at lancere stier og 
besøgsmuligheder i kølvandet på Corona. 

 
2. Historien om Vejle Ådal og Fjord v. Morten Teilmann-Jørgensen  

Arbejdsgruppen fremlægger forslag til videre proces og beder om mandat til at gå videre. 
 
Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med den samlede fortælling fra Norrøns materialet 
med følgende bemærkninger: 
- at der laves en kort version af materiale på nogle ganske få sider 
- at hele geografien Vejle Ådal og Fjord ønskes medtaget. 
- at ”De fire dale” skrives helt ud af materialet 
- at vandet er den samlende faktor og gode historie. Slogannet ”Vandet der vandrer” tages om med 

kommunikation – er det ok at bruge? 
Sekretariatet finder en kommunikationsmedarbejder, der kan sættes på opgaven, som er beskrevet 
ovenfor. Der indkaldes til et nyt møde i arbejdsgruppen snarest. 
 
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget Norrøns materiale om den samlede fortælling. Materialet er 
efterfølgende sendt til hele bestyrelsen. 
 

3. Landskabsplanen v. Klaus Enevoldsen og Jens Jørgen Erichsen  
 Orientering om projektet 
 Debat om Bestyrelsen og Rådets deltagelse i workshops i efteråret. 
 Snak om hvem der ellers vigtige deltager på de forskellige workshops. 
 Beslutningspunkt: Rådsmødet 2021. Kan det erstattes af workshops? 

 
Klaus orienterede om, at Natur- og Miljøudvalget den 7. juni behandler en revideret tidsplan og 
arbejdsprogram for Landskabsplanen for perioden juni 2021- foråret 2022. 



 
 

Der inviteres bredt til de tre geografiske workshops i august-september herunder lodsejere, som 
deltog i orienteringsmøder i februar, lokalråd samt andre med lokal tilknytning. Hvis der melder 
sig personer lokalt ud over dem, som er inviteret, så er det ok de kan deltage. Natur- og 
Miljøudvalget har godkendt at politikerne kun deltager som observatører på workshops. 
 
Der var enighed om, at personer fra bestyrelse og råd inviteres til workshops i de områder, hvor 
de har geografisk tilknytning, og alle inviteres således ikke til alle tre geografiske workshops. 
 
Rådet er inviteret med i arbejdet med landskabsplanen. Bestyrelsen besluttede derfor, at der ikke 
holdes noget møde med rådet i september 2021, men at arbejdet med Landskabsplanen er den 
måde rådet inddrages på i år. Rådet informeres om beslutningen. 

 
 

4. Principper for adgang v. Klaus Enevoldsen 
Orientering om NMU-beslutning og principper for adgang. 
 
Der blev orienteret om den beslutning, som Natur- og Miljøudvalget har truffet vedr. målsætningen 
for dagsvandreruten Egtvedpigens Fodspor: 

 En dagsvandrerute, som forløber gennem fantastisk natur, og som inspirerer til ro og 
fordybelse  

 Ruten henvender sig til gæster, der gerne vil vandre lidt længere, og som går efter fantastiske 
naturoplevelser i stille natur.  

 Målgruppen er gæster, der tager vare på naturen, opføre sig hensigtsmæssigt, og tager sit 
affald med sig.  

 Målet er desuden et besøgstal, som sikrer at gæsterne får den stille naturoplevelse. 

 
            Enighed i bestyrelsen om at målsætning er ok. 

 
 

5. Gensidig orientering  
 Erhvervsgruppen v. Mette Ravn 
Den 18/3 2021 har der været afholdt teamsmøde, hvor medlemmer af gruppen arbejdede med, 
hvordan vi kan opdyrke og sælge nogle Vejle Ådals produkter, så vi laver noget business for 
vores erhvervsdrivende. Næste skridt er pilotprojektet, hvor vi laver et lokalt fiske produkt, der 
er produceret, forarbejdet og købt i Vejle ådal – både af private og virksomheder.  
Vi har siden afholdt workshop den 22/4 2021 med deltagelse af Per Mandrup fra Food 
Innovation House og kvægproducent Michael Kjerkegaard. Vi arbejdede med vores Hvorfor og 
Kvalitetskrav på casen ”Fisk fra Vejle Ådal”. På teamsmøde den 7/5 efterprøvede vi 
kvalitetskravene, og den 3/6 har vi møde, hvor ”marketingfolk og andre fagpersoner” kommer 
med et input til fortællingen om fisken og ekstern kommunikation vedr. casen.  
Så der er fuld gang i processen. 

 
 Planer for kulturområdet v. Dan Arnløv Jørgensen 
Ingen orientering fra Kultur.  

 
 Turisme og ny app v. Mette Ravn 
26/6 2021 starter shuttle-bussen, der runder Egtved i år – og kan bruges til besøg i Tørskind, 
Bindeballe og til vandring i Ådal. Køreplan vedhæftet. 
14/6 2021 lancerede VisitVejle Gastroguide : www.gastro-guiden.dk. Også med en del nedslag i 
geografien. 
Sammen med blandt andet Kongernes Jelling har VisitVejle fået penge til et projekt om 
Bæredygtig Kulturturisme – med udgangspunkt i museumsoplevelser. 



 
 

Kingdom of Cycling markedsføringskampagne fortsætter. Op til events som DM i cykling. Og 
Vejle Kommune bliver desuden vært for Cykel VM for journalister i august. Ruterne starter i 
Egtved. 
 
 Naturnationalparker v. Klaus Enevoldsen.  
Der er en høring i gang om Naturnationalparker frem til 2. august 2021 med forslag på statens 
arealer. Bestyrelsen finder det Ok, at staten laver Naturnationalparker på deres egne arealer.  
En fælles plan mellem lodsejere og borgere om Vejle Ådal og Fjord er ok, mens bestyrelsen 
finder, at en Naturnationalpark på privatejede arealer vil være en hemsko for samarbejdet. 

 
 Fjordens tilstand og landbruget v. Nis Hjort.  
Der er lavet en rapport over oplandets påvirkning på Vejle Fjord fra SEGES på baggrund af 
eksisterende data. Udgangspunktet er, at målene i vandplanerne ikke er nået, og at der er behov 
for at der skal ske noget positivt i Vejle Fjord. Landbruget finder i den forbindelse, at man bør se 
på andre kilder end kvælstofudledningen fra landbruget herunder påvirkninger fra Vejle Havn, 
Vejle Spildevand m. fl. Rapport forelægges i Fjordgruppen på næste møde, og forventes sendt 
ud inden mødet. 
 


