REFERAT
Møde i bestyrelsen for
Vejle Ådal og Fjord
den 6. september 2021
Dato

6. september 2021

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

16:00

18.30

Inviterede Deltagere:

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

Mødet holdes: Kirketorvet 22, Mødelokale 1.
Dagsorden:
.
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. juni 2021
godkendt.
3. Regional Landskabsplan v. Henriette Lang Sørensen
Præsentation af efteråret i Landskabsplanen
Hvordan kan bestyrelsen engagere lokalmiljøet til at deltage i workshops?
Drøftelse om mulighederne for jordfordeling.
Den planlagte workshop om Vejle Fjord området den 26. august i Børkop blev desværre flyttet pga.
manglende tilmeldinger. Workshoppen er derfor flyttet til den 5. oktober.
De to andre workshops er den 9. september om Vejle Ådal og 14. september om Grejs Ådal.
Bestyrelsen opfordres til at dele datoer i deres netværk.
Der er oprettet en side på CitizenLab, hvor alle interesserede kan komme med deres inputs – også
selv om de ikke deltager på workshops.
Find CitizenLab her: https://vejle.citizenlab.co/da-DK/folders/landskabsplan-for-vejle-aadal-ogfjord. Det er også på CitizenLab, at København Universitets rapport kommer til at ligge.
Inger har prøvet CitizenLab i forbindelse med Egtveds byvision, hvor det virkede rigtigt godt.
Nis: Vi er begyndt at annoncere med den nye dato og fortælle medlemmerne, at de skal komme med
deres holdning, når de mener, at Landbruget er presset af udviklingen omkring Børkop.
Det er netop en frivillig proces, hvor medlemmerne har mulighed for at komme med deres holdning.
Jordfordeling.
Forvaltningen vil gerne høre om, hvordan interessen er for en jordfordeling i den pulje, der er i
efteråret. Nis mener at det bliver lettere i ådalen end Børkop-området.
4. Den samlede fortælling v. arbejdsgruppen
Præsentation af materialet, som det ser ud nu. (Bilag vedhæftet)
Bestyrelsen godkendte det materiale som arbejdsgruppen har fået udarbejdet.
5. Landbrugets rapport om fjordens tilstand v. Nis Hjort
Seges (Landbrugets videnscenter) har lavet en rapport om fjordens tilstand i forbindelse med den
kommende vandplan III.
Både Nis og Uffe venter spændt de mere finmaskede målinger fra Sund Vejle Fjord projektet, da det
vil give viden til at lave viden-baserede beslutninger.
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Inger fortæller om Liv i Lillebælt, hvor de forsøger at komme i dialog med Miljøministeren, hvor
både landbrug og industri har et ansvar. Vi er ude over ordet ”skyld” og det skal ministeren også
forstå.
Dan: Der blev præsenteret en havplan i ØU, som måske kunne være relevant at få i dette forum
også. Og gerne et oplæg om Liv i Lillebælt.
Karl Erik: 26. oktober får fjorden besøg af forskningsskibet Aurora.
Nis: Landbruget skal tage ansvar for vores for at resten tager ansvar for deres.
Bestyrelsen havde en debat om minivådområder, som landbruget oplever har besværlig
sagsbehandling. Der skal orientering om dette på næste bestyrelsesmøde.
6. Nye bestyrelsesmedlemmer
Mette har fratrådt bestyrelsen.
Bestyrelsen brainstormer om nye medlemmer.
Debat om hvordan nye medlemmer bliver udpeget og om hvad der står i vedtægterne.
Der er enighed i bestyrelsen om, at der skal være en evaluering.
Hvordan skal det foregå:
Det skal være et punkt på næste dagsorden, hvor bestyrelsen drøfter det. Klaus skal ringe rundt først,
som optakt til punktet på næste møde.
Dan: Kan bestyrelsen lave en udtalelse/anbefaling, når det nye byråd kommer til at efterse diverse
råd, bestyrelser m.v.? Byrådet burde at give mandat til bestyrelsen hver 4. år, så der skrives
”kontrakt” med byrådet for hver valgperiode.
Thyge: Det skal også beskytte, at alle nye organisationer ikke kan ”kræve” en plads, når de er
repræsenteret.
Thyge og Dan: Bestyrelsen skal ikke undervurderer sin egen rolle, da den er så bredt repræsenteret,
så der bliver lyttet til den.
Klaus: Kan man lave rådsmøderne om til årlige adhoc netværksmøder, hvor man får foreninger i
dialog. Bestyrelsen vil gerne have det på som punkt på næste mødet.
Indtil videre har Rådet haft mulighed for at rådgive bestyrelsen årligt, men man kunne godt invitere
bredere til dem.
7. Drøftelse af honorar til formand og næstformand
Der skal ske en forandring i bestyrelsen ved, at vi skal have ny næstformand. I den forbindelse skal
vi drøfte evt. honorar til formand og næstformand - udsat.
8. Følgegruppe til naturudvikling og biodiversitet
- Den Danske Naturfond
- Haraldskær
- Vilde Vejle – konkurrence fra Miljøministeren
Bestyrelsen finder, at det er en god ide at nedsætte en følgegruppe.
Der skal være et par stykker i gruppen fra bestyrelsen. Uffe vil gerne være med.
Bestyrelsen overvejer til næste gang hvem andre, der ønsker at deltage.
9. Gensidig orientering
 Erhvervsgruppen v. Jens Jørgen Erichsen/Jørgen Jøker Trachsel
Der er udarbejdet beskrivelser af kød og fisk, som er ved at blive testet.
Det er ikke meningen, at det skal være et nyt kontrolsystem, men bygge på tillid mellem
producent og aftager.
 Planer inden for kulturområdet v. Inger Pabst
Arbejdsgruppen for Egtvedpigens grav har gentænkt oplevelsen, som skal være mere enkelt i
landskabet.
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 MeetingVejle og turisme v. Klaus Enevoldsen
Tre hoteller investerer i Vejle, så der kommer flere værelser de kommende år.
Der igangsættes en stor international kampagne med Kolding og Billund for voksne par og
kultur.
 Ministerbesøg v. Klaus Enevoldsen
Miljøministeren var med ude at se Haraldskær, hvor der blev fortalt om, hvordan Vejle
Kommune arbejder med biodiversitet og lodsejersamarbejder. Grønt Forum fortalte om de
mindre projekter, hvorefter hun var ved Fjorden og se på Sund Vejle Fjord Projektet.
 Møde med Naturkomitéen Klaus Enevoldsen
Repræsentanter fra bestyrelsen har holdt møde med repræsentanter fra naturkomiteen, hvor bl.a.
erhvervs- og udviklingsstrategien blev drøftet.
Forvaltningen er ved at arrangere et møde.
 Vilde heste i naturen v. Klaus Enevoldsen
I sommerferien ankom vilde heste fra en nationalpark, som skal lave naturgræsning. Hestene
blev dyrlægetilset ved ankomst.
Der blev en dag til tilsyn fundet et dødt føl, som var død af naturlige årsager.
Natur- og miljøudvalget har fået en redegørelse for, hvordan vi holder dyr i naturplejen.
 Opgradering af Tørskind Grusgrav v. Inger Pabst
Der er stadig et problem med parkering langs vejene og der mangler afgræsning på et areal.
Bestyrelsen bliver orienteret på mail.
10. Evaluering og opsamling
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