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Emne: SV: skitse over planer for Vejle Å v. Lihmskov Fiskeri (VejleMuseerne: 19.03.17-P20-323-19)

Ja – der er ikke noget, som siger stop, men netop at det nok er klogt at regne med en udgift  
Mvh Anders 
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Mange tak for hurtig tilbagemelding. Jeg er også helt enig i din betragtning, og var forberedt på at netop det gamle slyng ville være der hvor vi skulle passe ekstra meget på, 
og grave under overvågning f.eks. 
Men jeg er glad for at du ikke råber STOP som udgangspunkt .  
Det bedste vi kan gøre p.t. uden at være nået længere i projektet, er vel at indregne en post allerede nu til udgifter til jeres overvågning og evt. ekstra gravearbejde. 
 
Venlig hilsen 
Antony D. Kougios  
Skov- og Landskabsingeniør| Natur og Friluftsliv - Projekt 
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
T: 76 81 24 73 | M: 20 34 25 62| E: antko@vejle.dk 
 

 
 
Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune 
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Cc: Christian Juel VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Fritid Vejle Kommune <CHJUE@vejle.dk> 
Emne: SV: skitse over planer for Vejle Å v. Lihmskov Fiskeri (VejleMuseerne: 19.03.17-P20-323-19) 
 
Hej Antony. 
Nu har jeg kastet et hurtigt blik på dit projekt. 
Jeg tænker, at der ikke er nogen som helst problemer inde på  dambruget, da det ser ud til at være omlagt, og åen inden da har haft flere forløb, nok ændret ved 
jernbanens etablering. 
Opgravning af det gamle slyng kan være arkæologisk interessant, da her kan være uforstyrrede forhold, og der er kendskab til stenalderbopladser lige i nærheden. Det jeg 
kan være nervøs for er udsmidslag fra bopladserne, som kan indeholde bevaret affald og genstande af organisk materiale. Her tænker jeg at én eller anden form for 
overvågning kan være hensigtsmæssigt. 
 
Venlig hilsen 

 
Anders Horsbøl Nielsen 
Museumsinspektør, arkæolog 
 
Kontor:  
Spinderihallerne, Spinderigade 11E 
 
Direkte: +4521435910 
anhor@vejle.dk 
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Til: Anders Horsbøl Nielsen VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Fritid Vejle Kommune <ANHOR@vejle.dk> 
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Hej Anders. Vi er indledningsvist ved at undersøge muligheder for at få genskabt en flot åstrækning med høj kvalitet, ude langs med Lihmskov Fiskeri. Dambrugsdriften er 
ophørt, og vi håber på at kunne udnytte det tidligere opstuvede vandspejl til at få lavet en spændende slynget åstrækning med rigtigt fine strømforhold. Endvidere som del 
i en helhedsplan for Vejle Ådal, forsøger vi at kortlægge de oprindelige gamle slyng, med henblik på at genskabe dem der hvor det er realistisk. Jeg har vedhæftet en skitse 
med et forslag til åens placering igennem dambruget og med markering af et stort gammelt slyng, som kunne genskabes i samme ombæring. 
 
Jeg tænkte at her var det om at få jer på banen så hurtigt som muligt i forløbet, og høre hvad i mener og evt. forudser af arkæologiske hensyn. 
 
Vil du kigge lidt på skitsen når du får tid. Skriv eller ring endeligt til mig hvis du vil have flere detaljer. 
 
Venlig hilsen 
Antony D. Kougios  
Skov- og Landskabsingeniør| Natur og Friluftsliv - Projekt 
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
T: 76 81 24 73 | M: 20 34 25 62| E: antko@vejle.dk 
 

 
 
Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune 
 


