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Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 

15. november 2022 Bygningen, Lille Sal 16.00 19.00 

1. Velkomst v/formand Søren Peschardt 

Søren Peschardt bød velkommen. Han orienterede om Nordisk Råds Miljøpris, 
hvor Sund Vejlefjord var nomineret, men desværre ikke vandt. Vinderen blev 
Åland og Mariehamns stad for Nabbens Våtmark.  

2. Vejle Spildevand vil fortælle om arbejdet med at minimere overløb til 
vandløb, herunder projekt Bedre Badevand v/Robert Schmidt 

Mette Højby indledte med at rammesætte vandløbsopgaven i et historisk 
perspektiv, hvor vandløb i fortiden var anvendt til affald, og det er fortidens 
indretning vi står på.  
 
Robert Schmidt fortalte, hvad overløb er, og nødvendigheden af overløb, når 30 
% af oplandet er fælleskloakeret (regnvand og spildevand løber i samme 
ledning).  
 
Der blev oplyst, om de indsatser Vejle Spildevand har planlagt for at minimere 
overløb. Det sker ved separatkloakering flere stede i Vejle Kommune, enten med 
separatkloakering i klassisk forstand eller hvor regnvandet nedsives lokalt. Der 
er etableret tre store regnvandsbassiner, Nørretorv, Volmers Plads og i 
Kollemorten, som er medvirkende til at hindre overløb.  
 
Projekt Bedre Badevand 2021-2024. Her vil Vejle Spildevand mindske overløb 
til Vejle Fjord. Dette skal gøres ved separate spildevandskorridorer fra oplandet 
direkte til Vejle Centralrenseanlæg, øge kapaciteten på Vejle 
Centralrenseanlæg og etablere bassiner på Vejle Centralrenseanlæg.  
Projekt Bedre Badevand foretages af hygiejniske hensyn. Projektet vil kun 
reducere regnvandsbetingede overløb med 0,7 % set i forhold til mængden 
kvælstof. 
 
Kommentarer til oplægget: 
Vejle Kommune bør gøre borgerne opmærksomme på, at bilerne skal vaskes i 
vaskehaller og ikke i indkørslen, da miljøfremmede stoffer udledes til fjorden. 
 
Der er stemning for, at et besøg på Vejle Spildevand kunne være et spændende 
tema til et af vores møder. 
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3. Forvaltningen orienterer om arbejdet med revision af regulativer for 
vandløbsvedligeholdelse og projekt Kystvandråd v/Jane Stevnsgaard 
og Mette Højby 

Jane Stevnsgaard, Vejle Kommune, orienterede omkring regulativer for 
vandløbsvedligeholdelse. Der er mange interesser omkring vandløbene. Med de 
nye regulativer vil vedligeholdelse være opdateret ift. ny lovgivning og lokal 
vurderet vedligeholdelse. Eksempel nævnes Omme å, hvor der er et gammelt 
regulativ, som kræver opdatering. Processen har været afprøvet her.  
Med de nye regulativer er der fokus på alle interessenter, og der arrangeres 
markvandringer for at skabe en fælles forståelse omkring vedligeholdelsen. Der 
vil skabes helhedsorienterede løsninger, hvor der ses på både klima, natur, miljø 
og afvanding. 
Regulativer gælder for alle offentlige vandløb. For de private vandløb er 
lodsejerne forpligtiget til at forvalte vandløbene iht. vandløbsloven. 
 
Kommentarer til oplægget: 
Der var rigtig mange kommentarer/spørgsmål til oplægget. Der var en positiv 
indstilling til forvaltningens fremgangsmåde.  
  
Mette Højby, Vejle Kommune, orienterede om projekt Kystvandråd. Projekt 
Kystvandråd er kildeopsporing af næringsstoffer til Vejle Fjord. Projektets 
formål er tilbageholdelse af kvælstof. På nuværende tidspunkt afventes der ny 
regering, inden vi ved om Vejle er valgt til projektet. Vejle Kommune er dog gået 
i gang med kildeopsporingen. 

4. Nyt fra medlemmerne 

Danmarks Naturfredningsforening orienterede om DNs nationale 
vindmøllepolitik. Der skal opstilles flere vindmøller og det må gerne gå hurtigere.  
 
Sportsfiskerne har fået et nyt klubhus, og der opfordres til at vi kunne mødes der 
og afholde et møde. 
 
Landbruget i Vejle orienterede om biogas og reduktionen af CO2. I landbruget er 
den grønne omstilling i fuld gang. Et af dilemmaerne er de naturlige processer, 
som jo skal styres og teknologi, som endnu ikke er udviklet. Der er gang i rigtig 
meget. 
 
Der var generelt en stor interesse for vedvarende energi og gode drøftelser. Det 
er et muligt emne til et fremtidigt møde. 
 
Vandrådet orienterede om, at der er etableret to nye drikkevandsboringer.  
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Klimafokus Vejle synes, det kunne være interessant at besøge et regenerativt 
landbrug. 

5. Oplæg og workshop der tager afsæt i vores ekskursion fra september, 
med henblik på de udfordringer naturen i det åbne land står med 
v/Uffe Rømer, DN of Lars Kromann-Larsen, DOF 

Uffe Rømer, DN, fortalte om naturen i det åbne land. DN er enig i 
landbrugspakken, og at det danske landbrug skal udvikles og ikke afvikles.  
Dansk landbrugs udvikling de sidste mange år, har ikke gavnet naturen.  
De levende hegn og mange diger er forsvundet. Det har resulteret i store marker, 
med monokultur som følge. 
 
Græsland, lysåben- og våd natur er blevet reduceret. Dansk natur består nu af 
fragmenterede områder, hvor der mangler sammenhæng og korridorer mellem 
områderne. Der kan skabes en bedre sammenhængskraft, hvis remiser får mere 
bredde. Vi har en biodiversitetskrise, da arter har svært ved at sprede- og 
etablere sig. Vejle Kommune har lavet en god biodiversitetsplan, og projekt 
Vildere Vejle bidrager dertil. Befolkningen har fået øjnene op for 
biodiversitetskrisen, og der er gået sport i at hjælpe vores hjemmehørende arter. 
 
Lars Kromann-Larsen, DOF, fortalte om udviklingen af fuglebestanden i det åbne 
land. Danmarks rovfugle er generelt i fremgang, det gælder også andre store 
fugle som skestork. Befolkningen har ændret opfattelse af rovfugle. De ses ikke 
længere som konkurrenter til menneskets interesser, men skaber nu en positiv 
naturværdi for folk. Her nævnes Kongens Kær, der førhen var drænet græsareal, 
men i dag er blevet oversvømmet og har et rigt fugleliv, hvor havørnen kan 
opleves på daglig basis. 
 
Der udtrykkes bekymring for, om man kan se forskel på fredede og ikke-fredede 
arter, når det er tilladt at skyde andefugle 1,5 time efter solnedgang. Der 
udtrykkes også bekymring for øgede anskydninger i dette tidsrum. 
Det åbne lands ynglefugle, er i markant tilbagegang. Fuglelivet i det åbne land er 
knyttet til skov og ikke et udbredt åbent land, som det ses i dag. 
 
Slutteligt kommer en opfordring til jægerne om bedre skiltning, når der er jagt i 
skovene. Skiltning med de reelle timer for jagten, frem for hele dage. 
 
Kommentarer til oplægget: 
Jægerne kommenterede med org. natursyn og at have hensyn til vildets 
velbefindende. Fejlskydningen på fredede arter er lav. Anskydningsprocenten 
ved skumringsjagt er lavere end ved dagsjagt. Jægerne er enige i, at der skal 
være bedre skiltning, med det reelle tidspunkt jagten foregår. 
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Der bør være samarbejde mellem grønne organisationer og jægere.  
De forskellige interesser som er i relation til jagt og hensynet til vildt, kan være 
et relevant emne til kommende møde.  

6. Input til fremtidige møder 

Første møde mandag den 27. marts kl. 16.00-19.00 
Ekskursion torsdag den 14. september kl. 14.00-17.00 
Andet møde mandag den 20. november kl. 16.00-19.00 
 
Der er ikke kommet input til næste møde. Vi håber, at en eller flere 
organisationer vil byde ind med emner. 

7. Eventuelt 

Vejle Kommune afholder Klimadag den 28. januar 2023, I er alle inviteret. 
 
 
 
 
 
Deltagere 

Mette Højby, Allan Pedersen, Nis Hjort, Jens P. Pedersen, Henrik Korsholm, Lars Kromann-Larsen, Klaus 
Enevoldsen, Amalie Thomsen, Morten Skovlund, Henning Fredberg, Jens Grøn, Martin Grum-Nymann, Finn 
Lillethorup, Lars Buksti, Søren Broch, Lasse Mikkelsen, Jens Venø Kjelerup, Uffe Rømer, Lisbet Wolters, Mads 
Hartlev Jansen, Søren Peschardt, Brian Petrowski, Nina Skriverdahl, Torben Jonasen, Jane Stevnsgaard 
Rasmussen, Robert Schmidt og Kirstine Feldskov Hansen  

 
Fraværende 

Mikael Schultz, Morten damgaard, Maren Marie Pilegaard, Jørgen Chris Madsen, Pernille Kjølholt, Dana-Laura 
Cernat, Maria Stilund Sommer, Michael Sloth Jens Erik Sørensen, Thomas Kirsten, Peer Høgsberg, Paw Bro Larsen, 
Lars Schmidt og Casper Grane  
 

 


