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Møde i bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord 

Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 

1. februar 2023 
 

Bygningen, Ved Anlæget 14B, 
Vejle 

Kl. 16.00 Kl. 18.30 

Deltagere: Inger Pabst, Jens Jørgen Erichsen, Jens Grøn, Jørgen Jøker Trachsel, Lars Feldskou, Lotte Michaelis-Kjær, 
Morten Teilmann-Jørgensen, Nis Hjort og Peer Høgsberg  
Associerede medlemmer: Jens Ejner Christensen, Dan Arnløv Jørgensen og Thyge Havgaard Bjerring 
Sekretariat:  Klaus Enevoldsen, Trine Møller og Johanne Hardervig 

Afbud: Inken Breum, Søren Peschardt og Uffe Rømer  

Dagsorden 

Johanne præsenterede power point præsentation 
1. Godkendelse af referat og dagsorden v. Jens Jørgen Erichsen 

Godkendt. 
2. Årsprogram 2023 v. Jens Jørgen Erichsen 
➔ Drøftelse og vedtagelse  

Umiddelbart er der mange projekter i årsprogrammet. Forslag om at 
prioritere i projekterne frem for at sprede energien. Forvaltningen havde 
grupperet projekterne efter, hvor meget bestyrelsen deltager. 
(Vedhæftet) 

➔ Mål og rammer for bestyrelsesturen 
Bestyrelsens forslag til emner og destinationer 
Mulige destinationer: 
Nørreådalen 
Her kan der bl.a. hentes inspiration til det videre arbejde med 
Landskabsplanen. I Nørreådalen er de nået længere end os, hvorved vi 
kan få inspiration. 
Bestyrelsen har forbindelse til en skovfoged, som kan fortælle om 
vådområder ved Dollerup bakker.  
Turen kan måske kombineres med bunkeren syd for Støvring (Regan 
Vest), der kan inspirere til kulturformidling. 
Skjoldungernes Land 
Flere i bestyrelsen har tidligere besøgt Skjoldungernes Land, som har 
eksisteret siden 2015, så der er mulighed for at undersøge, hvordan 
lodsejerne og beboere har oplevet udviklingen og se, hvad der er sket på 
få år. 
Kultur-, natur-, beboer- og erhvervsinteresser gik op i en højere enhed 
hos Skjoldungernes Land ved det tidligere besøg.  
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Opmærksomhedspunkt: Skjoldungernes Land er en nationalpark- og ikke 
en naturnationalpark. 
 
Fælles for begge ture; det praktiske: 
Varighed: Turen må gerne vare en hel dag.  
Følgende inviteres: Bestyrelsen, Rådet og nøglepersoner/interesserede 
fra landsskabsplanen, KNMU, KoU og direktørgruppen. 
Beslutning om destination: Træffes af formandskabet på baggrund af 
idekatalog udarbejdet af sekretariatet.  

 
 

3. Præsentation af planer for Egtvedpigens Verden og Anesminde v. Dan 
Arnløv Jørgensen og Morten Teilmann-Jørgensen  
De følgende tre projekter (Egtvedpigens Verden, Anesminde og Haraldskær) 
er en del af en samlet ansøgning til Nordea-fonden. (Herefter refereret til 
som ”projektet”) 
Der arbejdes på en stor ansøgning, der sendes om ca. en måned.  
Dan Arnløv Jørgensen præsenterede nuværende planer for Egtvedpigens 
Verden efter afholdt arkitektkonkurrence. Målet med udviklingen af området 
er at udvide oplevelsespunktet. Der er fokus på landskabet, for det er det 
samme, som da egtvedpigen bevægede sig rundt i terrænet. 
I dag er der 15.000 gæster om året hos ”Egtvedpigen” på trods af, at der kun 
er et træhus. 
 
Morten Teilmann-Jørgensen præsenterede planerne for Anesminde. Der har 
været afholdt arkitektkonkurrence og der er nu planer for området. Der skal 
bl.a. være en stor legeplads og lokaler til aktiviteter, hvor man kan ”udleve 
historien”. Derudover skal der være lokaler, der er åbne for lokale og 
frivillige.  

 
4. Haraldskær og Hærvejen v. Klaus Enevoldsen  

Udvikling af nordfløjen af Haraldskær tænkes som en 3. port til Vejle Ådal i 
forbindelse med Hærvejen. Der tænkes i mulighed for filmformidling og 
dialogrum til samtidig understøttelse af Landskabsplanen.  
I 2022 åbnede en forsøgsudstilling på Haraldskær, der fortæller om området 
og muligheder for oplevelser i området.  
Bestyrelsen debatterede bl.a., hvordan vi kan gøre lokale erhverv synlige i 
udstillingen. Kunne man f.eks. laves en liste over hotelmuligheder med 
forskellige oplevelser og prisgrupper.  Destination Trekantområdet og 
VisitVejle er mulige samarbejdspartnere på dette.  
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Kan udstillingen og Haraldskær komme i spil ved Landsstævnet. F.eks. ved 
at lave guidede ture i ådalen eller have en stand på området med lokale 
fødevarer, oplevelser eller andet. Her tages højde for at efterskolerne 
kommer først, herefter de voksne. 
 

 
Efterfølgende drøftede bestyrelsen generelle overvejelser for alle tre 
steder.  
Debatten kom ind på, hvordan måler vi succesraten?  
Her blev bl.a. vendt: 

o At investering i vores kulturarv, skal vi gøre uden mål. Vi gør det 
fordi, det er det rigtige - men så gør det heller ikke noget at turisterne 
kommer.  

o Om succesraten er at passe på natur- og kulturarv eller at vi skal 
have folk ud at opleve det? Bestyrelsen mente, at vi skal kunne begge 
dele. I debatten snakkede bestyrelsen om at der er forskel på en 
vækstpulje og fond. Nordea-fonden tænker meget i at ting skal være 
målbare. AP Møller derimod, tænker ikke så meget i mål. 

 
Bestyrelsen var enige i, at lokalsamfundene ikke må lide under gæsterne. 
Projektet skal adopteres af de lokale.  
Der er også bosætning og egnsidentitet i projektet.  
Ift. Erhverv vil summen af kvalitetssteder øge sandsynlighederne for 
overnatning og omsætning.  
 

5. Præsentation af samlet stiansøgning v. Lis Ellemand 
Forvaltningen præsenterede overvejelser omkring et projekt om stier og 
sammenhænge.  
Refleksioner og input fra Bestyrelsen omkring fremtidig formidling af 
markerede ruter: 

o Kunne vi lave en app? Kommunen er ikke interesseret i at lave og 
drive en app, men vi kan formidle om de gode apps der er. 

o Ø-pas fungerer godt, kunne vi lave noget lignende, der binder området 
sammen? 

o Destination Trekanten har kort, der fungerer godt.  
o Bøger bliver hurtig forældet. Det er lettere at opdatere et pas.  

 
6. Samarbejde med Den Danske Naturfond v. Klaus Enevoldsen  

Opstartsdrøftelse og igangsættelse af følgegruppen samt orientering om 
Engelsholm Sønderskov 
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(Jens Grøn, Peer Høgsberg og Uffe Rømer meldte sig til gruppen den 8. 
november 2021) 
Forvaltningen præsenterede status for samarbejde med Den Danske 
naturfond, hvor der lige nu er fokus på Engelsholm Sønderskov og fremlagde 
en bruttoliste for indsatser i forbindelse hermed. Der var ikke tilføjelser til. 
(Oplæg vedhæftet) 
 
Orientering om klima-lavbundsområde ved Ravning-Runkenbjerg.  
Forvaltningen præsenterede status for Klima-lavbundsprojekt ved Ravning. 
Forvaltningen har startet dialogen med lodsejere i området. Runden 
forventes gennemført v. udgangen af februar. Flere udtrykker interesse for 
køb, salg og/eller jordfordeling.  

 
 

7. Pause  
 

8. Landskabsplan status og projekter v. Johanne Hardervig  
Snak i bestyrelsen om, hvilke projekter der er gang i.  

• Samarbejde om dannelse af netværk for dyreholdere med vidensdeling og 
naturpleje som driftsgren.  
Forvaltningen arbejder på at få et netværk til at køre.  

• Samarbejde med naturinteresserede om videns-indsamling og kortlægning i 
naturen.  
Jens Grøn fortalte at der arbejdes videre med projektet.  

• Understøtte skovejerforeningen for Vejle Ådal og Fjord i arbejdet med 
private skove om produktion, biodiversitet og friluftsliv. 
Jens Grøn fortalte om, at der er ved at blive sendt breve ud, der orienterer 
om §25 i skovene.  

• Understøtte Naturkomiteen i forbindelse med udvikling at natur i større 
område mellem Randbøl Hede og Egtved Ådal. 
Naturkomitéen er i dialog med forvaltningen.  

• Understøtte borgerforeningens arbejde med helhedsplan for Vandmiljøet i 
Randbøldal. 
Peer Høgsberg og Jens Grøn har dialog i borgerforeningen og lokalmiljøet 
omkring rydning af opvækst, kærlighedsstien og planer for området.  

• Understøtte arbejdet med udvikling af Nørre Vilstrup som lokalsamfund med 
fokus på plads til natur, biodiversitet og bæredygtighed. 
Projektet køres af en engageret borgergruppe. 

• Understøtte et bredere projekt om lokale fødevarer. 
• Understøtte lokale ryttere i udvikling af en længere riderute. 

Forvaltningen understøtter en gruppe engagerede ryttere. 
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• Understøtte lokale i at undersøge mulighederne for en sammenhængende 
sti/rute på sydsiden af Vejle Fjord. 
Bestyrelsen er stadig positiv over for idéen, men der skal selvfølgelig 
snakkes med alle lodsejerne.  

• Undersøge mulighederne for at lave et projekt med adfærdsregulering i 
samarbejde med lokale aktører. 
Bestyrelsen har fokus på igangværende adfærdskampagne, hvorefter 
forvaltningen vil se på muligheder for eksperimenter med tiltag for 
adfærdsregulering i forsøgsområder. 

• Udvikle og fundraise til et bredere projekt om stier, forbindelser og 
formidling.  
Forvaltningen arbejder på dette. Se punkt 5. 

 
9. Præsentation af adfærdskampagne v. Johanne Hardervig 

Forvaltningen præsenterede 1. udgave af animationsfilm til 
adfærdskampagne.  
Bestyrelsen synes den var god og godkendte det videre arbejde.  
Forvaltningen sender filmen ud til bestyrelsen efter korrekturen.  

 
10. Formidlingsgruppen v. Lotte Michaelis-Kjær og Morten Teilmann-Jørgensen 

Bestyrelsen har nu overtaget Vejle Ådal / Vejle Fjord Facebooksiden, så 
det ikke længere er Vejle Kommunes side.  
Lotte Michaelis-Kjær og Morten Teilmann-Jørgensen er tovholdere på 
opgave, men hele bestyrelsen kommer til at byde ind.  
Siden skal fortælle om, hvad vi laver i bestyrelsen og det alt det fantastiske 
der sker i området, samt hvad man kan opleve.  
Målet er at siden skal blive mere levende, så der kommer til at være natur- 
og kultur-fun-facts hver måned og folk skal kunne interagere på siden. – 
Ved I f.eks. hvad en kartoffeltrold er? 
I første og lidt ind i andet kvartal vil Peer Høgsberg stå for nogle opslag med 
lokale historier. Herefter er det meningen, at andre fra bestyrelsen skal 
byde ind med gode fortællinger. Det er bestyrelsen, der har det lokale 
netværk, så det er bestyrelsen, der kan nå længst ud med vores gode 
historie.  
Siden går I luften med nye billeder den 07. februar. 

 
11. Gensidig orientering  
➔ Kystvandråd og Sund Vejle Fjord status v. Nis Hjort  

Kystvandrådsprojektet fik ikke tildelt midler. Der er dog allerede 
gennemført målinger. Der mangler p.t. 100.000 kr. for at indsamle 
sommervandmålingerne.  
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Projektet handler at måle på det vand, der kommer ud i fjorden. 
Syddansk universitet: Det er 1 procent af oplandet, der giver 90 procent 
af udledningen.  
Der skal arbejdes med muligheder for alternativ finansiering. 
 

➔ Infrastruktur: 
Der arbejdes på at få en rekreativ bro over motortrafikvejen.  
Der arbejdes på en bro over åen bag DGI-huset. 
 

12. Evt.  
o Forslag til emner, der kan tages op i 2023:  

- Jelling skov v. Jens Grøn,  
- Projekt ”Kanten” v. forvaltningen 
- Den nye ejerstruktur og plan for havnen, v. forvaltningen, evt. 

Lisbet Wolters 


