Vedtaget 28. september 2015

Natur- og Friluftsstrategi 2015

Forord
Natur- og Friluftsstrategien skal understøtte
Vejle kommunes vision om at tiltrække 10.000
nye indbyggere inden 2020, at skabe 5.000
nye arbejdspladser og at have gode velfærds
og undervisningstilbud.
Vejles smukke natur har stor værdi for Vejle
Kommune, og derfor har kommunen lagt en
strategi for, hvordan vi som kommune vil
udvikle et sammenhængende oplevelsesog naturnetværk. Vi ønsker nemlig at styrke
naturen og videreudvikle de muligheder,
vores natur og rekreative områder rummer.
Vejle Kommune ønsker med Natur- og Friluftsstrategien at sætte en retning for arbejdet
både på Vejle Kommunes egne arealer og
på private arealer. I den forbindelse er samarbejdet med lodsejere, frivillige organisationer, lokalråd og på tværs i forvaltningerne af
essentiel betydning.
Gennem vores forvaltning vil vi sikre og forbedre vores natur til gavn for mennesker,
planter og dyr. Vi vil sikre den biologiske
mangfoldighed og leve op til de internationale
forpligtigelser om at stoppe tilbagegangen af
arter i vores kommune inden 2020.
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Samtidig vil vi arbejde for at skabe gode
muligheder for adgang og ophold i naturområderne til gavn for alle borgere - unge som
ældre. Og i den forbindelse lægger vi stor
vægt på, at også gæster i vores kommune
føler sig velkomne og har mulighed for at
opleve vores unikke natur.
Det er vores ambition at være Danmarks
bedste kommune at dyrke et aktivt friluftsliv
i. Det er en stor opgave, som vi bedst løser
i samarbejde med lodsejere og brugere af
naturen.
Vejle Kommune er kendt for sin dialogbaserede model for udvikling af både naturprojekter og rekreative projekter. Denne model
vil vi fortsat arbejde efter, fordi det er vores
erfaring, at vi med den metode skaber gode
og langtidsholdbare resultater.
Natur- og Friluftsstrategien skal således
samlet set sikre, at vi efterlader naturen
smukkere, rigere og mere tilgængelig end vi
overtog den.
Søren Peschardt
Formand for Natur- og Miljøudvalget

Forsidefoto: Runkenbjerg, Odder og Hestepiger
Side 2: Vejle Å, Bindelballestien og Majgøgeurt ved Haraldskær
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Derfor laver vi en natur- & friluftsstrategi
I Vejle Kommune er vi begunstiget af en
fantastisk natur, og vi har formået gennem
mange års godt arbejde at passe på det vi
har, udvikle nyt og gøre naturen tilgængelig.
Vejle Kommune er således nationalt kendt og
anerkendt for sin fantastiske natur.
Vejle Kommune har i forbindelse med kommuneplanlægningen lagt en plan for, hvordan
vi fremover fortsætter den positive udvikling,
idet vi har udpeget et sammenhængende
oplevelses- og naturnetværk i kommunen. Vi
ønsker nemlig at styrke naturen og videreudvikle de muligheder, vores natur og rekreative
områder rummer.
Målet med Natur- og Friluftsstrategien er en
udmøntning af denne plan. Vi vil skabe langsigtede mål og retning i forhold til drift og
udvikling inden for forvaltningen af natur- og
friluftsområder i Vejle Kommune.
Vi har som kommune pligt til at sikre og
forbedre naturkvaliteten og den biologiske
mangfoldighed. Naturen er trængt mange
steder på grund af opdeling, næringsberigelse, tilvoksning og generel tilbagegang
for vores naturområder. Selv om man ikke
umiddelbart ser det, er landskaber og naturen under konstant forandring, og som mennesker former og påvirker vi den forandring.
Vores udfordring som kommune bliver at sikre
naturen rum til at arter og naturtyper får bedre
livsbetingelser, så de bevares, og antallet af
arter øges.

Side 4: Skjern Å i Hastrup Plantage

Natur- og Friluftsstrategien er med til at sikre,
at vi lever op til de nationale og internationale
forpligtigelser, som vi har på naturområdet
(Naturbeskyttelses loven, Skovloven, Miljømålsloven og CountDown 2020). Målene i de
internationale naturbeskyttelsesområder er
fastlagt i Natura 2000-planerne, mens vandplanerne sætter retningen i vandmiljøet. Vi
har pligt til at sikre bevarelse af eksisterende
naturområder og fremme en udvikling mod
en gunstig tilstand i de internationale naturbeskyttelsesområder.
Desuden har strategien en central placering i
forhold til en lang række områder, som Vejle
Kommune gerne vil udvikle på. Det gælder
bl.a. sundhed, bosætning, landdistriktsudvikling og erhvervspolitik. Vi vil således med
Natur- og Friluftsstrategien bidrage til, at Vejle
Kommune er et dejligt sted at bo, være gæst
eller placere virksomheder. Alle skal have
gavn af vores smukke omgivelser, og blive
inspireret til et sundere og mere aktivt liv.
Strategien lægger retninger ud på tre felter:
• Prioritering af, hvordan Vejle Kommunes egne skov-, natur- og strandområder
bruges og udvikles.
• Udvikling af oplevelses- og naturnetværket
(den grønne og blå struktur i kommunen)
i samarbejde med lodsejere, interesseorganisationer, borgergrupper og staten.
• De øvrige naturområder, hvor der i samarbejde med lodsejere og andre interessenter skabes gode små naturområder
som trædesten for naturen i det åbne land.

Det, vi præsenterer, er en ambitiøse strategi,
og der er foreslået flere indsatser, end der
kan rummes inden for kommunes almindelige
drifts- og anlægsbudgetter.
Strategien skal imidlertid også være med til
at udstikke retningen for den udvikling, som vi
gerne vil forfølge på natur- og friluftsområdet.
Og denne retning vil dermed danne grundlag
for hvilke projekter, vi skal forsøge at skaffe
ekstern finansiering til.
Under de enkelte emner er indsatserne opdelt
i følgende kategorier:

Orange: Indsatser, som kommunen er
forpligtet til at gennemføre, enten ifølge
lovgivningen eller fordi indsatsen er
fastlagt i kommuneplanen.

Mørkegrøn: Opgaver, som kommunen
kan udføre, og som prioriteres højt at få
løst inden for den økonomiske ramme,
som kommunen har.

Lysegrøn: Opgaver, som kommunen
gerne vil have udført, hvis der kan skaffes finansiering, herunder specielt ekstern finansiering.

Fuldmåne, Påfugleøje-sommerfugl og Birkesvamp
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Hvad rummer vores natur og landskaber?
Vejle Kommune er rig på spændende natur. Vi
har Vejle Fjord, der giver unikke muligheder
for rekreative oplevelser på og ved vandet.
Samtidig er landskabet fantastisk i sammenspillet med fjorden. Her er især de smukke
skræntskove noget helt særligt – et markant
og landskendt særkende ved egnen.
Skovene rundt om Vejle giver oplevelsen af
Vejle som en by omkranset af smuk natur.
Og det er helt specielt at Sønderskoven, Nørreskoven og en del af Munkebjergskovene
er kommunalt ejede, hvilket giver udvidede
muligheder for udfoldelse for byens borgere
og friluftslivet. Dele af skovene har været
kommunalt ejede siden 1300-tallet.
Bevæger vi os længere mod vest møder vi
den markante Vejle Ådal, der med Vejle Å
og Grejs Å samt deres tilløb, moser, enge,
overdrev, søer og skræntskove danner en
fantastisk landskabsmæssig mosaik. De store
højdeforskelle mellem åen i dalbunden og
plateauet ovenfor er med til at give nogle helt
unikke udsigter i ådalen og rige udfordringer for dem, der forcerer ådalen på tværs på
cykel. Samtidig strækker Bindeballestien sig
som en flad rekreativ nerve gennem landskabet på det gamle tracé for Vandelbanen.

Længst mod nord på den jyske højderyg har
de to største åer i Danmark deres udspring
– Skjern Å og Gudenåen. Også her, i mødet
mellem det østjyske og vestjyske finder vi en
fantastisk natur med enge, moser, overdrev,
søer, heder, plantager og egekrat. Her er
mange spændende muligheder for at komme
ud i naturen.
Og det hele bindes sammen af Hærvejen, der
strækker sig over 50 km i Vejle Kommune fra
Store Vandskel i nord, gennem Vejle Ådal til
Randbøl Hede i syd.
Vi er heldige at have en sådan rigdom af
natur, men vi er også dygtige. Den danske
natur er i udpræget grad et kulturlandskab,
som er opstået på baggrund af mange års
intensiv naturudnyttelse. Det kræver derfor en
fortsat indsats at bevare og genskabe mange
af de naturtyper og landskaber vi har.
De unikke muligheder for at opleve en storslået natur ønsker Vejle Kommune fortsat at
udbygge til gavn for kommunens borgere,
erhverv og for turister.

Længere mod vest og nordvest møder vi
smeltevandslandskabet i form af Randbøl
Hede og Omme Ådal. Her er landskabet
mere fladt med store vidder, men stadig med
mange spændende muligheder for bevægelse og ophold.

Side 6: Engelsholm slot

På fangst i søen og Skovjomfruhår
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Visioner på naturog friluftsområdet

Principper

•

Vejle Kommune brandes på sine særlige natur- og rekreative
kvaliteter, som en sund, smuk og oplevelsesrig kommune for alle.

•

Vejle Kommune vil sikre og udbygge natur- og oplevelsesværdierne ved at skabe en sammenhængende og varieret natur med
værdifulde landskaber og gode betingelser for den biologiske
mangfoldighed med områder af national og international betydning.

Når en ambitiøs strategi skal føres ud i livet,
så er forudsætningerne et godt samarbejde
og en præcis arbejdsmetode for at nå målene
i strategien. Kommunen har derfor en række
principper, som er forudsætningen for, at vi
i samarbejde med andre kan nå vores mål:

•

Borgere, erhvervsliv og turister skal have adgang til naturen og
Danmarks bedste muligheder for at bruge og opleve naturen, der
hvor naturen kan bære det.

•

Vejle Kommune skal også i fremtiden eje skov og andre naturarealer omkring Vejle og centerbyerne. På kommunes egne arealer
skal friluftsmulighederne være udbyggede og attraktive.
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Stor hornugleunge og Jelling

•

Vejle Kommune samarbejder tværgående
om natur, sundhed, kultur, oplevelser og
læring med lodsejere, frivillige organisationer og lokalråd – baseret på vores samarbejdsmodel om dialogbaseret natur- og
friluftsudvikling.

•

Kommunen skaber helhedsorienterede
projekter, hvor dialog, netværk og beslutningskraft udgør fundamentet i samarbejdet med borgere, virksomheder og
brugere.

•

Kommunen lægger vægt på et tæt samarbejde med private lodsejere og med staten
for at nå målene i denne strategi.

•

Midlerne til friluftsliv prioriteres, så der
investeres mest, hvor der er de største
brugergrupper til vores tilbud, og hvor der
opnås den højeste oplevelsesværdi.

•

Vejle Kommune vil imødekomme både
klimaudfordringer og samfundsudviklingen generelt med afbalancerede og intelligente løsninger i forhold til naturen og
dens bevarelse.

Friluftsliv
Mål

Indsatser - generelt for friluftsliv

Vi vil arbejde for

•

Sikre en god standard af de eksisterende stier og udbygge de afmærkede vandrestier, hvor der
er en reel efterspørgsel, enten ved selv at udlægge nye stier i forbindelse med egne projekter,
eller ved at støtte lokale stiprojekter, herunder ”Spor i Landskabet”.

•

Sikre at alle bosætningsområder i kommunen har let og tæt adgang til rekreative tilbud, grønne
områder og natur af høj kvalitet.

•

Udbygge mulighederne for primitiv overnatning i forbindelse med stierne i form af primitive
teltpladser og/eller shelters.

•

Styrke en hensigtsmæssig udvikling af friluftsaktiviteter som er forstyrrende eller på anden
måde kræver særlige forhold, eksempelvis vandscooter, mountainbike, adventure-sport,
træning af hunde, ridning mv.

•

Udbygge det regionale netværk af forbindende rekreative vandreruter i naturnetværket ved:
- at skabe en mere kystnær sti mellem Ibæk Strandvej og Sellerup Strand.
- at arbejde for en sti mellem Vejle og Jelling med integrerede undervisningsmuligheder.
- at skabe en sammenhængende rundtur i Vejle Ådal og Grejs Å-komplekset.
- at udvikle koncept for klassificering af forskellige typer vandreruter.

•

Udvikle Vejle Kommune som Danmarks bedste cykelkommune ved:
- at opgradere netværket af cykelruter med 3-5 lokale cykelrundture.
- at udvikle støttepunkt ved Munkebjerg for cyklisme, ridning mm.
- at differentiere mulighederne for at køre på mountainbike.
- at udvikle Hærvejen som national cykel- og kulturrute.
- at forlænge Bindeballestien, så der skabes en rekreativ cykelsti fra Billund til Vejle.

•

Gennem samarbejde med forskellige segmenter og brugergrupper styrke en koordineret
udvikling for friluftsliv, natur, kulturhistorie, landskab og oplevelsesværdi ved:
- at understøtte rekreative mål og indsatser i Erhvervs- & Udviklingsstrategien for Vejle
Ådal og Vejle Fjord herunder fokus på udsigtspunkter og landskab, kulturhistorien i 		
ådalen, fiskeri, motions- og diverse ”outdoor-faciliteter”.
- at understøtte det rekreative udviklingspotentiale ved Rørbæk Sø og Store Vandskel.

•

Arbejde for konkrete hovedattraktioner ”fyrtårne” af international kaliber indenfor natur- og friluftsliv
– eksempelvis besøgscenter ved Haraldskær og Vingsted.

•

At udvikle ambitiøse friluftstilbud såsom kabelbane til vandski, faciliteter til helårs skiløb.

•

at være Danmarks bedste kommune for
friluftsliv.

•

at udbygge den grønne struktur og de
rekreative tilbud i overgangszonen mellem
land og by og derved gøre det attraktivt
og muligt for flere at bevæge sig let fra
boligområder og byer ud i naturen, skoven
og til fjorden.

•

•

at øge andelen af kommunale, rekreative
skove og naturområder i nærheden af
Vejle og vores centerbyer, så vi kan møde
den øgede efterspørgsel efter adgang til
naturen, og kommunen fortsat kan tilbyde
attraktive boligområder.
at vedligeholde og udbygge de rekreative
tilbud i de robuste naturområder i form af
stier, opholds-, oplevelses- og motionsmuligheder i naturen, ved fjorden og i de
kommunale skove. Vi vil have fokus på at
udbygge med nye og spændende tilbud
til alle grupper, herunder børn og unge og
handicappede.

•

at sikre og udbygge de rekreative muligheder i og på fjorden under hensyntagen
til natur og miljøinteresser.

•

at samarbejde med private lodsejere om
at udvikle og tilbyde yderligere friluftstilbud
evt. med brugerbetaling på private arealer.

Bindeballestien og Sti i Uhrhøj
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Friluftsliv
Indsatser - skovene

Indsatser - vandløb, søer og fjord

•

•

Understøtte mulighederne for friluftsaktiviteter, badning og svømning i fjorden, herunder
udvikling af vandski-kabelbane, vinterbadefaciliteter og udlægning af afgrænsede områder
til svømning i åbent hav.

•

Samarbejde med brugere af fjorden for at sikre og udbygge adgang til kysten og gode
opholdsarealer til brug for de forskellige grupper, herunder svømmere, lystfiskere, roere,
kajakroere, sejlere, surfere, vandscootere samt forbedre handicapadgangen til vores
strande og til Vejle Å.

•

Tillade sejlads på egnede vandløb i den udstrækning, det er foreneligt med naturhensynet.

•

Informere om fiskemuligheder og -regler i kommunens vandløb og søer og arbejde for
gratis fiskeri ved udvalgte kommunale ejendomme.

•

Undgå interessekonflikter på fjorden ved at udpege egnede områder for motoriserede
aktiviteter på vandet jfr. ny bekendtgørelse.

•

Arbejde for at alle centerbyer får adgang til bademuligheder i form af adgang til kysten eller
til søer egnet til badning indenfor en radius af 10-15 kilometer.

•

Arbejde for realisering af projekt Brejning Strand, herunder etablering af badestrand og
bademole, oprydning på stranden og fjernelse af gamle høfder.

•

Arbejde på at forbedre mulighederne for lystfiskeriet i samarbejde mellem nabokommuner
bl.a. gennem promovering og synliggørelse af faciliteter som fiskemuligheder, parkering,
overnatning mv.

•

Udvikle andre spændende rekreative muligheder i Vejle Fjord i samarbejde med relevante
brugergrupper.

•

Tilgodese en bred vifte af friluftsaktiviteter i de kommunale skove, og arbejde for
samarbejde og accept mellem de mange
forskellige friluftsinteresser ud fra princippet ”Der skal være plads til alle!”
Arbejde for en løbende koordinering og
dialog med skovenes brugere i de kommunale skove, så alle føler sig velkomne
og hørt i borgernes skov.

•

Etablere hegnede/uhegnede arealer til
luftning af hunde i Vejle og centerbyerne.

•

Lave rekreative tilbud specielt rettet mod
børn og unge i form af skovhytter, undervisningslokaler i naturen samt skovlegepladser i nærheden af alle vore centerbyer.
Tilbuddene etableres i samarbejde med
relevante samarbejdspartnere.
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Hastrup Plantage og Dådyr i Dyrehaven

Side 11: Udsigtstårn ved Østengård Stien
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Ådalene og den lysåbne natur
Mål

Indsatser - for den lysåbne natur

Vi vil arbejde for

•

Styrke forvaltningsgrundlaget gennem naturkvalitetsplanlægning.

•

at skabe et netværk af borgere, der fungerer som lokale ambassadører for naturen.

•

Sikre truede naturtyper og sjældne arter – herunder fredede arter, rødlistede arter, Bilag IVarter og kommunens ansvarsart rød glente.

•

at standse tilbagegangen i den biologiske
mangfoldighed senest i 2020 ved at sikre
de mest værdifulde naturområder først og
ved at skabe potentielle nye levesteder
for arter omfattet af habitatdirektivet og
fuglebeskyttelsesdirektivet.

•

Bekæmpe kæmpebjørneklo på kommunalt ejede arealer og privat ejede arealer jf. den vedtagede indsatsplan.

•

Udarbejde handlingsplaner for Natura 2000-områder og understøtte gennemførelse af Natura
2000-handleplanerne.

•

•

•

•

Foretage pleje i fredninger og på kommunalt ejet natur.

at opnå gunstig bevaringsstatus for arter
og naturtyper på udpegningsgrundlaget i
Natura 2000-områderne.

•

Sikre og forbedre naturindholdet i eksisterende naturområder gennem administrationen af
naturbeskyttelsesloven.

at modvirke fraktionering af naturen og i
stedet få skabt nye sammenhænge inden
for naturnetværket herunder styrke sammenhængen mellem Natura2000 områder.

•

Understøtte borgerdrevne naturprojekter via natur- og stipuljen.

•

Arbejde dialogbaseret i vores myndighedsbehandling og der igennem sikre naturværdierne i
forbindelse med nye planer og projekter.

•

Informere om naturen og rådgive borgere om udvikling af naturen på deres ejendomme.

•

Arbejde målrettet på at sikre pleje af enge og overdrev og de hertil knyttede arter.

•

Arbejde for at indstifte en pris for årets bedste naturindsats.

•

Med LIFE-projektet SMART-natura udvikle en dialogbaseret samarbejdsmodel, der skal sikre,
at vi kan gennemføre og implementere naturplanerne i vores NATURA2000 områder til gavn
for naturen samtidig med, at de landmænd, der deltager, kan se sig selv i projektet.

at kontrollere udbredelsen af kæmpebjørneklo.

•

at sikre, at kommunalt ejet natur fremstår
i en god naturtilstand.

•

at sikre, at fredninger fremstår plejede i
overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.

Side 12: Ravning Broen

Kongens Kær og Ko ved Runkenbjerg
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Skov
Mål

Indsatser - skov

Vi vil arbejde for

•

Udbygge de rekreative muligheder, hvor skovene kan bære det, og generelt arbejde for et
aktivt friluftsliv, hvor skovgæsterne opfordres til at bevæge sig.

•

Arbejde for en lokalisering af kommunal skov, ”Borgernes skov”, hvor det giver størst værdi
for kommunens borgere.

•

Arbejde med biodiversitetsskov og urørt skov som led i naturnetværket til sikring og værn om
kommunens sårbare natur.

•

Praktisere og fremme naturnær og bæredygtig skovdrift, der skal sikre et højt niveau for
biodiversitet og naturindhold.

•

Opretholde PEFC-certificeringen af kommunal skov som en blåstempling og uvildig kontrol
af driften mht. naturhensyn og bæredygtighed.

•

Fremme skovrejsning for at understøtte kommunens naturnetværk, borgeres, virksomheders
og turisters friluftsmuligheder og beskyttelse af vandmiljø og grundvand. Skovene er desuden
et vigtigt redskab til håndtering af klimaudfordringer.

•

Formulere en opkøbsstrategi, som sikrer, at vi kan møde den øgede efterspørgsel efter adgang
til naturen og tilbyde atraktive boligområder de næste 20–50 år.

•

at sikre kommunens borgere bynær skov
og dermed en smuk ramme, sunde livsbetingelser og særligt skov, der giver alsidige
muligheder for friluftsliv.

•

at understøtte biodiversiteten og netværket af natur i det åbne land.

•

at værne om skræntskovenes betydning
for de smukke fjord- og ådalslandskaber.

•

at beskytte vandmiljø og grundvand samt
udnytte træers og skovnaturens potentiale
i håndtering af fremtidens klimaudfordringer.

Biodiversitetsskov:
Skov, hvor naturens ar tsrigdom og
mangfoldighed vægtes tungest i driften
– i forhold til andre mål og hensyn.
Derved fremmes gode livsbetingelser for
fx rovfugle og hulrugende fugle, insekter,
mosser, laver, sjældne urter og svampe
samt f.eks. flagermus, hasselmus og
padder.
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Egern og Skovarbejder i Nørreskoven
Side 15: Munkebjerg

Sådan drives Vejle Kommunes skove
•

•

•

bevare permanent skovdække af hensyn
til skovklima, landskab og natur – bl.a. ved
at efterlade træer som overstandere og
træer til naturligt henfald (mindst 5 pr. ha),
når bevoksninger fældes.

•

sikre dominans af træer med foryngelsespotentiale – dvs. træer, der kan så sig selv.

•

værne om sårbar og artsrig natur.

•
udvikle robust skov mht. stormfald samt
klimaændringer – dvs. et vist indslag af
stormrobuste træarter og inhomogene
bevoksninger med flere kronelag samt
alders- og artsvariation.

brug af entreprenørmaskiner, der opererer
skånsomt og tilpasset skovnaturens bæreevne samt hensyn til skovens udseende og
rekreative interesser.

•

bæredygtig hugst, der harmonerer med
skovenes tilvækst på lang sigt.

bevare gamle kæmpetræer – især bøge og
ege – jævnt fordelt over skoven.

•

ingen brug af pesticider.
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Vandløb og søer
Mål

Indsatser - for vandløb og søer

Vi vil arbejde for

•

Mindske næringsstofbelastningen til søer og fjordområder i henhold til kravene i Grøn Vækst/
vandplanerne.

•

at opfylde miljømålskravene i vandplanerne.

•

•

at genskabe den naturlige hydrologi i
vandløb og ådale herunder sikre balancen
med grundvandet.

Restaurere vandløb bl.a. ved at fjerne spærringer og rørlægninger, samt forbedre vandløbenes
fysik f.eks. ved at udlægge gydegrus. Indsatserne sker i henhold til kravene i Miljømålsloven/
Vandplanerne.

•

Reducere spildevandsbelastningen fra spredt bebyggelse ved at påbyde grundejere rensning
af spildevand jf. spildevandsplan for det åbne land.

•

at sikre optimale livsbetingelser for planter
og dyr i og omkring vandløbene.

•

Etablere vådområder, hvor de ikke ødelægger kvalitetsnatur eller fastholder potentiel god
natur i en dårlig tilstand.

•

at sikre vilde, sunde, selvreproducerende
fiskebestande samt sikre og udbygge
andre vandafhængige arters fremgang.

•

Reducere udledningen fra regnvandsbetingede udløb, der er omfattet af vandplanen eller som
vurderes at fungere uhensigtsmæssigt.

•

at skabe fri passage i vandløbene for fisk
og smådyr og udbygge de vandløbsnære
arealer som spredningskorridorer for planter og dyr.

•

Vandløbsvedligeholdelsen i offentlige vandløb foretages af kvalificeret personale og udføres
skånsomt under hensyntagen til naturværdierne i vandløbet.

•

•

at skabe rene søer i naturlig balance, som
indeholder et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Udplante elletræer på syd- og vestsiden af vandløb, hvor det er muligt og foreneligt med
landskabet, for at reducere grødevækst og sikre lavere sommervandtemperaturer i vandløbet.

•

Lave sammenhængende naturnetværk langs og omkring kommunens større vandløbssystemer
herunder specielt Vejle Å, Grejs Å, Skærup Å, Vr. Nebel Å, Omme Å, Skjern Å og Gudenåen.

•

Være foregangskommune indenfor kvælstof- og fosforfjernelse og indgå i arbejdet omkring
udviklingen af minivådområder.

•

Videreudvikle eksisterende vandløbsrestaureringsmetoder og – værktøjer samt gennem viden
sikre fortsat høj kvalitet af udførte restaureringstiltag.

•

Forbedre og skabe nye levesteder for stor vandsalamander, løgfrø og løvfrø.

Side 16 : Omme Å

Skjern Å Kilde, Udgravning Skærup Å og Løgfrø
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Vejle Fjord
Mål

Indsatser - Vejle Fjord

Vi vil arbejde for

•

•

at forbedre vandkvaliteten og de fysiske
forhold for dyr og planter i Vejle Inderfjord.

•

•

at udvide dybdegrænsen for ålegræs i
Inderfjorden.

•

at genskabe biodiversitet i Vejle Fjord.
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Vejle Fjord

Fortsat arbejde på at reducere tilførslen af næringsstoffer fra fjordens opland i henhold til
kravene i Grøn Vækst/vandplanerne.

•

Koordinere og arbejde tværgående med udviklingen af Vejle Fjord, herunder specielt naturen,
formidlingen og de rekreative forhold i og ved fjorden.

•

Fortsat arbejde på at udfase alt muslingeskrab i Vejle Inderfjord.

•

Etablere naturlige stenrev i Vejle Fjord i samarbejde med staten og andre kommuner på
baggrund af en kortlægning af udbredelsen af fjordens naturlige rev, inden stenfiskeriet blev
påbegyndt.

•

Følge udviklingen i de forskellige rastende fugle i fjorden, specielt i vildtreservatet i Inderfjorden
og informere om udviklingen.

•

Samarbejde med skoler og institutioner om monitering af fjordens dyr og planter.

•

Udplante ålegræs.

Formidling
Mål

Indsatser - generelt for formidlingen af natur- og friluftsliv

Vi vil arbejde for

•

Formidlingen skal ske dels i naturområderne via kortborde, infotavler, foldere og QR-koder og
dels elektronisk på relevante hjemmesider.

•

Formidlingen skal være spændende, velskrevet og godt illustreret. Infomaterialet udarbejdes
i samarbejde med relevante brugergrupper og på tværs af forvaltninger i Vejle Kommune.

•

formidlingen af natur- og friluftstilbud
understøtter brandingen af Vejle Kommune.

•

at lave en målrettet formidling til alle borgere om de muligheder, der er for bevægelse, ophold og oplevelser i naturen.

•

Økolariet udarbejder foldere, infotavler, hjemmesider, udvikler digital formidling og deltager i
diverse samarbejder med nabokommuner om naturoplevelser, hærvej og kyst til kyst. Desuden
bidrager Økolariet til formidlingen med naturvejledning, skoletjeneste og temaudstillinger.

•

at udbygge og bruge de nye elektroniske
muligheder, når formidlingen af naturog friluftstilbud skal distribueres til flest
mulige borgere.

•

Den nuværende informationsplan til at udbrede kendskabet om muligheder for bevægelse,
ophold og oplevelser i naturen udbygges og videreføres. Planen udføres over de næste tre år
i samarbejde med relevante samarbejdspartnere herunder VisitVejle.

•
•

at formidle natur- og friluftstilbud til forskellige målgrupper, så det der formidles og
måden, der formidles på, tilpasses målgruppen.

Der arbejdes med formidlingstiltag over for følgende målgrupper: 1) alle borgerne, 2) børn
/ daginstitutioner / skoler, 3) brugere af naturen ud fra en sundhedsvinkel, 4) foreninger, der
benytter naturen, 5) unge og 6) turister.

•

Vejle Kommunes friluftstilbud skal, når den rette medieplatform er tilgængelig, lægges på
landsdækkende informationsportal og apps.

at Økolariet deltager aktivt i Vejle Kommunes formidling af natur og friluftstilbud.

•

Hjemmesiden og OplevVejle opdateres løbende med alle relevante nyheder og nye teknologier
bringes i anvendelse, hvor det giver indlysende forbedringer. Der koordineres løbende mellem
hjemmesiden, OplevVejle og VisitVejle.

•

Facebook, twitter eller andre sociale medier undersøges som middel til formidlingen af naturog friluftstilbud til flest mulige borgere.

•

Der arbejdes bevidst med synlighed i medierne ved indvielser af nye projekter, særlige arrangementer med fokus på naturen, særlige naturoplevelser og artikelserier om besøg i naturen.

•

Måle på hvordan vores formidling modtages og anvendes gennem årlige brugerregistreringer.

•

Have særligt fokus på formidlingen af Vejle Ådal og Vejle Fjord både i naturen og elektronisk
på Vejle Kommunes hjemmeside de næste år

•

Samarbejde med Visit Gudenåen om formidling af Gudenåen/Store Vandskel som led i en
samlet formidling af Gudenåen.

•

•

at lave en målrettet pressedækning på
natur og friluftstilbud i Vejle Kommune.

•

at sikre fremgang i brugen af vores natur
og friluftstilbud og måle på, om det sker.

Løgfrø, Rørbæk Sø og Iris sommerfugl
Bagside: Bølgen
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