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Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 

8. november 2022 Kirketorvet 22, Mødelokale 1 16.00 18.30 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat og dagsorden v. Jens Jørgen Erichsen  

Referat og dagsorden blev godkendt. 

Fremsendte datoer for 2023 blev godkendt. 

 

2. Kystvandråd og modelrapport v. Natur & Udeliv, Klaus Balleby og 

Hanne Vinther  

Sund Vejle Fjord blev nomineret til Nordisk Råds Miljøpris. Vi 

vandt ikke, men nomineringen i sig selv er en stor ære. Sund Vejle 

Fjord projektet udspringer af Bestyrelsens arbejde og 

forvaltningen ønsker derfor bestyrelsen stort tillykke.  

 

Forvaltningen præsenterede modelrapporten, som bestyrelsen får 

tilsendt efterfølgende. 

Forvaltningen præsenterede herefter tankerne omkring 

ansøgningen til Miljøstyrelsen om midler til Kystvandråd.  

Svaret på ansøgningen står stille pga. folketingsvalget og det er 

usikkert, hvornår det kommer. Imens er Vejle Kommune selv 

Deltagere 

Inger Pabst,  Jens Jørgen Erichsen, Jens Grøn, Jørgen Jøker Trachsen, Lotte Michaelis-Kjær, Morten Teilmann-
Jørgensen, Nis Hjort, Peer Høgsberg, Søren Peschardt  og Uffe Rømer 
Sekretariat: Klaus Enevoldsen, Henriette Lang Sørensen og Johanne Hardervig 

Fraværende 

Inken Breum Larsen,  Lars Feldskou, 
Associerede medlemmer: Jens Ejner Christensen, Dan Arnløv Jørgensen og Thyge Havgaard Bjerring 
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begyndt at tage målinger i vandløbene, så vi ikke risikerer at gå 

glip af en vigtig del af vintermålingerne.  

Organisatorisk og økonomisk er Sund Vejle Fjord og 

Kystvandrådet delt i to, selv om både problemer og projekter 

hænger sammen.  

 

Nis Hjort syntes, det har været en rigtig god proces omkring 

Kystvandrådet, hvor vi er fælles om løsningerne. Der var ros for, 

hvordan Vejle Kommune ikke peger fingre, men har valgt at gå 

bredt ud og invitere ind til en fælles snak om problemer og 

løsninger, så vi fælles kan tage ansvar. Han hører fra kollegaer 

andre steder i landet, at det ikke er en selvfølge.  

 

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til begge projekter.  

Kystvandrådet: 

Hvor meget kvælstof regner Forvaltningen med kommer fra 

lavbundsjorde? Klimalavbundsprojektet på 356 ha ved Ravning 

fjerner cirka 10 tons kvælstof. Udvaskningen fra lavbundsjorde 

afhænger i høj grad af dyrknings- og dræningsgraden af de 

kulstofrige jorde.   

 

Hvor meget kvælstof kommer fra landbrugsarealer, og hvor meget 

kommer fra baggrundsbelastning? 81 % af kvælstofbelastningen 

til Vejle Fjord stammer fra landbrugsarealet og den naturlige 

baggrundsbelastning. Det er svært at skille de to kilder præcist 

ad, men baggrundsbelastningen udgør ca. en fjerdedel af de 81%.    
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Er det muligt at nogle lodsejere, der gerne vil være med, selv kan 

betale for vandprøver? Det er der ikke lige nu, men måske vi skal 

overveje det.  

 

Vi aner ikke, hvad den kemi, vi sender ud, gør ved vores vandmiljø, 

så bliver der målt miljøfremmede stoffer fra rensningsanlæg i 

prøverne?  

Målingerne og kystvandrådet handler kun om næringsstoffer, så 

der bliver ikke målt på miljøfremmede stoffer i denne kampagne.  

 

3. Orientering 

• Kort orientering v. Klaus Enevoldsen  

Fortroligt frem til den 15. november. 

I 2020 blev der lavet en aftale mellem Vejle Kommune og 

Den Danske Naturfond om, at vi ville købe arealer op 

omkring Runkenbjerg og der blev lavet en aftale om 

udvikling og drift, hvis vi fandt arealer man kan erhverve.  

Den 15. november bliver det offentliggjort at Den Danske 

Naturfond har Købt Engelsholm Sønderskov, som skal 

udvikles med natur og for naturgæster.  

 

• Formidlingsgruppen v. Lotte Michaelis-Kjær og Morten 

Teilmann-Jørgensen 

Formidlingsgruppen har haft møde med forvaltningen og 

har nu planer om at starte en ny Facebookside, hvor 

projekterne som Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord 

arbejder med, bliver fortalt om, så det vækker 
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nysgerrighed og opmærksomhed om området. Det er 

planen, at der skal laves 52 opslag om året, så der er ét om 

ugen. 

Her skal bestyrelsen byde ind med idéer, som 

formidlingsgruppen lægger en plan ud fra, hvorefter 

formidlingsgruppen står for at offentliggøre dem.  

 

• Adfærdskampagne 2023 v. Johanne Hardervig 

Forvaltningen præsenterede idéudkast for 

adfærdskampagne til 2023 om god opførsel og gående 

adfærd i naturen.  

Bestyrelsen godkendte, at forvaltningen arbejdede videre 

ad den vej.  

Der var ønske fra bestyrelsens side om at indtænke løse 

hunde og hunde i hegninger i konceptet.  

Forvaltningen tager det til efterretning, men gjorde også 

opmærksom på, at det måske ikke var muligt inden for 

budgettet i 2023.  

Hvis konceptet bliver en succes, kan bestyrelsen overveje 

at lave en opfølgning i 2024 bl.a. med hunde.  

 

• Malakitgrønt ved Randbøldal v. Klaus Enevoldsen 

Projektet er blevet dyrere, fordi det er beregnet ud fra en 

bund, der viste sig at være en falsk bund, som der gik hul 

på. Lige nu ligger jorden til afdampning på land og det er 

planen at søge om at lade det ligge lidt længere, så det 

damper lidt mere af. 
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Bestyrelsen drøftede at grænseværdierne sænkes igen. 

Der frygt for, at dambrugene ikke kan overholde 

grænseværdierne.  

Søren Peschardt håber, at det er for tidligt at drage 

konklusioner om, at projektet ikke har løst problemet.  

 

Ud over projektet med oprensning af søer for malakitgrønt 

ved Randbøldal, kører Peer Høgsberg og Jens Grøn et 

projekt, hvor de inddrager lokale borgere i, hvordan området 

skal se ud i fremtiden. Der er ønske om at bevare 

kulturhistorien, samtidig med at vandløbet får god økologisk 

tilstand og området bliver smukt at være i for 

lokalbefolkningen.  

 

4. Kl. 17. Turkoncept og Turismeerhvervet v. Turisme og Teamleder 

ved Visit Vejle, Maria Stilund Sommer  

VisitVejle præsenterede strategi og indsatser.  

Naturen i Vejle Ådal og Fjord området bliver brugt til at koble på 

oplevelserne, der trækker folk til. Specielt vandreruterne sælger 

helt vildt. VisitVejle arbejder for, at vi bliver gode til at 

synliggøre det.  

Bestyrelsen spurgte ind til og drøftede turisme i Vejle Ådal og 

Fjord området.  

I øjeblikket er Turismeerhvervet ved at undersøge, hvad der 

tiltrækker folk – om det er kultur, historie, natur eller andet.  
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Bl.a. Hollænderne mangler viden om østkysten af Jylland, men 

ville falde i svime over ådals-området.  

Vi skal have bundet tingene sammen, fordi vi har så meget til både 

natur- og kultur-turismen. Det er vigtigt, at det gøres under 

hensyn til, hvad natur og beboere kan tåle.  

Det er en stor sløjfe i hele området, som turismeerhvervet prøver 

at binde – også gerne i ydersæsonen. Det skal gerne trække 

overnatninger med, så turisterne lægger penge i området til flere 

erhverv.  

F.eks. ligger Lokale fødevarer i top turismemæssigt – 

gastroturisme er i stigning i vores nærmarkeder – Sverige, Norge, 

Tyskland. 

Gastroturister har også et højt forbrug pr. døgn sammenlignet med 

eksempelvis børnefamilier, som er interessant for erhvervet.  

Der er vækst i lokale fødevarer, gårdbutikker, små bryggerier mv. 

 

Lotte Michaelis-Kjær fortalte om Heart of Jutland, som er et 

projekt bl.a. hun og Destination Trekanten deltager i: 

Projektet arbejder med at målrette information til forskellige 

brugergrupper, f.eks.: 

- Voksne par  

- Voksne par med børn 

Løsningen skal tilbyde gæster at kunne sammensætte et 

personligt program ud fra moduler/aktiviteter, som vælges af 

gæsterne selv og bliver programlagt af konceptet.  
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Bestyrelsen drøftede om man kan programmere det, så løsningen 

ikke sender for mange ud til aktiviteterne pr. dag? Og så der er 

forskellige moduler tilgængelige, så man får de ønskede typer 

gæster i bestemte områder? 

 

Dele af bestyrelsen var også enige om, at vi ikke skal være så 

skræmte af Egtvedpigens spor, så vi ikke tør noget. Bølgen er ovre 

i forhold til corona-vandring osv.  

 

5. Pause m. forplejning   

 

6. Landskabsplanens projekter 

Forvaltningen præsenterede projekter fra Landskabsplanen. 

Inger Pabst gjorde opmærksom på Egtved Udviklingsråds 

høringssvar, hvor de gerne vil gå ind og arbejde med området 

”Land- By-relationer”.  

Ydermere gjorde Skovejerforeningen opmærksom på at de har 

kontakt med Naturkomitéen om sammenfaldende 

interesseområder.  

 

7. Program 2023 

Forvaltningen præsenterede forslag til bestyrelsens program for 

2023, som bestyrelsen var positive over for.  

 

8. Evt. 


