
 1 

Teknik & Miljø 
 
 

Vejle Kommunes Klima-, Natur- & 
Miljøforum 
-dialog- og inspirationsforum for klima, miljø og natur i by og på 
land i Vejle Kommune  
 
MÅL 
Klima-, Natur- & Miljøforum giver indspil til Vejle Kommune, og er med til at sætte 
retning på udviklingen af natur- og miljøområdet, med fokus på klima og 
bæredygtighed.   
Vejle Kommune vil skabe disse muligheder via samarbejde og netværk. 
 
Som led i at opbygge et samarbejdsfora i Vejle Kommune, der kan medvirke til at 
virkeliggøre byrådets vision Vejle med Vilje og Vejle Kommunes Klimaplan, har 
kommunen besluttet at etablere et dialog- og inspirationsforum på klima, natur og 
miljøområdet.  
 
Historik 
Vejle Kommunes Klima-, Natur- & Miljøforum bygger videre på det tidligere Miljøforum, 
men har nu også fokus på klimaet. Miljøforum blev oprettet i 2007 af Natur- og 
Miljøudvalget, og erstattede Vejle Amts Grønne Råd, der kan spores tilbage til 1994. 
Det Grønne Råd og Miljøforum har tidligere faciliteret et godt samarbejde mellem 
kommunen, medlemmerne og medlemmerne imellem, der har givet indspil til brugen af 
det åbne land. Udviklingsprojekter såsom Sund vejle Fjord og Erhvervs- og 
Udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Fjord er løbende fulgt af Miljøforum. Desuden 
har Miljøforum gennem årene drøftet samarbejder omkring klimatilpasning, øget 
biodiversitet og arbejdet med at sikre god tilstand i vore kystvande, søer, vandløb og 
grundvand. Dette vil det nye Klima-, Natur & Miljøforum fortsætte med. 
 

 
Kommissorium 
 
Vejle Kommunes Klima-, Natur- & Miljøforum 

 
Emner/temaer 

 Drøftelse af ideer der kan fremme klima-, natur-, biodiversitet- og 
miljøprojekter, med henblik på godt samarbejde og bredest mulig forankring i 
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 Samarbejdsprojekter med landbrug, dambrug og skovbrug, der fremmer den 
grønne omstilling og samtidig gavner miljøet 

 Det åbne lands muligheder med henblik på klima og bæredygtighed 
 Fremme bæredygtig friluftsliv og turisme 
 Orientering om nye projekter i Teknik & Miljø, og deres implementering inden 

for klima-, natur-, biodiversitet- og miljøområdet  
 

Arbejdsform 
 Møder, 2 om året 
 Ekskursioner, 1 om året 
 Workshops om specifikke opgaver 
 Ad hoc underudvalg, der arbejder med bestemte temaer  
 Medlemmerne skiftes til at stå for dagsordenen i samråd med 

forvaltningen/formandskabet, og præsenterer nye tiltag 
 Hver organisation stiller med to medlemmer 
 Medlemmerne har mulighed for at inviterer andre aktører med, når specifikke 

emner diskuteres 
 

 
Medlemmer  

 
Klima-, Natur- og Miljøudvalget 
Søren Peschardt 
Lars Schmidt 
Morten Skovlund 
Amalie Thomsen 
Mads Hartlev Jansen 
Søren Broch 
Allan Pedersen 
 

 To repræsentanter for  
 Landbruget i Vejle Kommune 
 Dambrug i Vejle Kommune 
 Dansk Skovforening 
 Visit Vejle Erhverv og Kultur 
 Danmarks Naturfredningsforening i Vejle Kommune    
 Friluftsrådet i trekantsområdet 
 Dansk Ornitologisk Forening 
 Sportsfiskerforeningerne ved Vejle Å 
 Vejle Amatørfiskerforening 

Danmarks Jægerforbund i Vejle Kommune 
Vejle Spildevand A/S 
Vandrådet, Vejle Kommune 
Klimafokus Vejle  
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 Dansk Industri 
 
       Fra Vejle Kommune 
 Repræsentanter for ledelsen i Teknik & Miljø 
 Medarbejdere fra relevante afdelinger i Teknik & Miljø 
 Sekretær 
  
 

Mødested  
Som udgangspunkt Vejle Kommune, eller hos medlemmerne 
 
Møderække  
Møde i marts, august (ekskursion) og november 
 
Kommunikation  
Hjemmeside under Vejle Kommunes Natur- og Miljøportal 
 
Godkendt af KNMU 7. marts 2022 
Godkendt af Klima- & Miljøforum 2. maj 2022 

 


