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Velkommen til første nyhedsbrev i forbindelse med implementeringen af Projekt 
Sund Vejle Fjord. Nærværende nyhedsbrev skal hjælpe med at holde alle 
interessenter og samarbejdspartnere løbende informerede om projektets fremskridt 
og status. Vi forventer at udkomme med nyhedsbreve et par gange årligt eller efter 
behov i de fem år projektet kører. 

INDHOLD I DETTE NUMMER:

Side 3: Kort om projekt Sund Vejle Fjord
Side 4: Organisering
Side 5: Nyt muslingeanlæg er sat op
Side 6: Ålegræsudplantning i foråret 2020
Side 7: Hvordan kommunikerer vi fremover
Side 7: Involvering og mobilisering
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PROJEKTET BÆRES AF 4 HOVEDSØJLER:

I. Fjordtjek 1 & 2: Videnskabelige undersøgelser og effektmålinger

II. Marin-naturgenopretning (Arbejdspakker 1-4)
 Arbejdspakke 1: Ålegræsudplantning i Vejle Fjord
 Arbejdspakke 2: Etablering af muslingebanker i Vejle Fjord
 Arbejdspakke 3: Stenrev i Vejle Fjord
 Arbejdspakke 4: Bekæmpelse af krabber i Vejle Fjord

III. Mobilisering af interessenter

IV. Formidling 

Til dem der ikke er bekendt med Sund Vejle 
Fjord, så er formålet med projektet at reetablere 
de nedbrudte fysiske rammer under havets 
overflade i Vejle Fjord. Vejle Fjord har det skidt og 
er i ubalance! Der er for mange alger i vandet, de 
bundlevende fisk er forsvundet, antallet af krabber 
er eksploderet, bunden er mange steder dækket 
af et tykt lag mudder, og ålegræsset er reduceret 
markant i forhold til sin oprindelige udbredelse. Ved 
at genskabe fortidens ålegræsbede, reetablere tabte 
muslingebanker og udlægge stenrev samt opfiske 
krabber, er håbet; at disse naturgenopretningstiltag, 
kan medvirke til revitalisere de naturlige trofiske 
niveauer i fjorden og at fødekæderne igen kommer 
i balance samt at fisk såsom torsk, skrubbe og 
hvilling vender tilbage til fjorden for at æde de store 
mængder krabber.

Kort om projekt Sund Vejle Fjord
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FORMELT SAMARBEJDE MED SDU
Det overordnede ansvar for implementeringen af 
projektet ligger hos Vejle Kommune. Det sker i tæt 
samarbejde med Syddansk Universitet (SDU), ved 
forskningsleder Mogens Flindt og hans hold af 
biologer, der formelt er partner i projektet.  Projektet 
er blevet til i et tæt samarbejde mellem Vejle 
Kommune og Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, der 
består af en række repræsentanter for erhvervslivet 
og en række relevante interessegrupper, 
herunder eksempelvis landbruget, dambruget, 
turismeerhvervet, DN og Friluftsrådet.

STYREGRUPPE NEDSAT (FJORDGRUPPEN)
Ideen til Projekt Sund Vejle Fjord er født af 
Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, der har sat 
problemstillingen på den politiske dagsorden. 
Sammen med Vejle Kommunes Natur- og 
Miljøudvalg har bestyrelsen de seneste tre år 
arbejdet målrettet på at skabe det finansielle 
og faglige grundlag omkring projektet. Med 
projektets formelle opstart 01.01.20 overgår 
projektet fra fundraising-fasen til den konkrete 
implementeringsfase. I den forbindelse etableres 
en ny styregruppe, der fremover får titlen, 
”Fjordgruppen”. Fjordgruppen har afholdt sit første 
møde 21.04.20. Næste møder er berammet til 
2.juni 2020.

Organisering

Nabokommuner 
Hedensted og Fredericia Kommune

POLITISK EJERSKAB

Natur og Miljøudvalget  
Vejle Kommune

ansvarlig for overordnede mål og budgetrammer

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord 

Natur og Friluftsliv 
Vejle Kommune

ansvarlig for den daglige projektledelse

PROJEKT-SEKRETARIAT

Speciale- og phd-studerende
Studerende fra Syddansk Universitet

PROJEKT-DELTAGERE

Organiseringen for projekt Sund Vejle Fjord

Biologisk Institut 
Syddansk Universitet 

Partner i projektet

ansvarlig for projektets videnskabelig del
Eksterne fagpersoner 

 

Århus Universitet
Miljøstyrelsen
Limfjordsrådet

Udførende interessenter 
Vejle Amatørfiskerforening

Rødkilde Gymnasium
Dykkerne m.fl.

Øvrige interessenter 
 

Lokale grupper af interessenter, der
inddrages løbende i projektet

Fjordgruppen

         ansvarlig for den praktiske implementering 

Medlemmer:

• Lars Schmidt, NMU, Vejle Kommune

• Morten Skovlund, NMU, Vejle Kommune

• Nis Hjort, bestyrelsen Vejle Ådal og Fjord 

• Uffe Rømer, bestyrelsen Vejle Ådal og Fjord

• Henning Fredberg, Vejle Amatørfiskerforening

• Mogens Flindt, Syddansk Universitet

• Harley Bundgaard, Miljøstyrelsen
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I løbet af april måned 2020 er der - med accept fra 
Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune - opsat et 
professionelt muslingeanlæg i Vejle Inderfjord ud 
for Munkebjerg. Opgaven med at opsætte og drive 
muslingeanlægget de næste 4 år blev vundet af 
Wittrup Seafood A/S. Anlægget er en massiv op 
skalering af de sidste to års muslingeproduktion. 
Det skal producere 500-600 tons muslinger årligt 
til udlægning på fjordbunden. Målet er at genskabe 
nogle af de forsvundne muslingebanker i fjorden, så 
der igen kan komme mere føde og flere levesteder 
for fjordens fisk og dyr. Flere muslinger sørger 
samtidig for en bedre rensning af vandet. Anlægget 
etableres inden for et område på 250 x 750 meter 
og består af 45 såkaldte langliner på hver 200 
meter, der holdes oppe i vandsøjlen via sorte bøjer. 
Bøjerne er synlige fra april til oktober og fjernes i 
vinterhalvåret.

Få mere at vide om baggrunden og effekterne af det 
nye muslingeanlæg i denne lille film: 
https://vimeo.com/397224564

VEJLE KOMMUNE IMOD ÅBNING AF 
MUSLINGEFISKERI I YDERFJORDEN 
Vejle Kommune modtog den 6. marts 2020 en 
høring fra Fiskeristyrelsen vedrørende påtænkt 
åbning af fiskeri efter muslinger i Vejle Yderfjord. Det 
er Vejle Kommunes klare vurdering, at den ønskede 
åbning ikke harmonerer med de intentioner, der 
ligger i projekt Sund Vejle Fjord. Der har derfor 
været bred politisk opbakning i Vejle Kommune til 
ikke at anbefale, at der åbnes for muslingefiskeri i 
Vejle yderfjord i projektperioden. Vejle Kommune er 
i dialog med muslingeerhvervet og deltager gerne 
i en videre drøftelse om andre erhvervsmuligheder 
end traditionel muslingefiskeri med skrab, som kan 
bidrage til en fortsat god udvikling af miljøtilstanden 
i Vejle fjord. Vejle Kommunes høringssvar, notat fra 
SDU og høringsbrevet fra Fiskeristyrelsen kan ses 
her: www.vejleaadalogfjord.dk/sund-vejle-fjord

Nyt muslingeanlæg er sat op

https://vimeo.com/397224564 
http://www.vejleaadalogfjord.dk/sund-vejle-fjord
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UDPLANTNING AF ÅLEGRÆS I STOR SKALA 
FORTSÆTTER
Målet i år er at udplante 40.000 skud af ålegræs fordelt på 
to lokaliteter – en ved Bybæk/Droshoved og en ved Sellerup 
Strand. 1. etape er gennemført i uge 21 med godt 13000 
udplantede skud. Alle dykkerne fra dykkerhulen i Vejle har 
gjort en kæmpe frivillig indsats. Tak for det! Samlet tilplantes et 
område på ca. 1 hektar. Ålegræsset skal udplantes fra medio 
maj til medio juni. Arbejdet består i at høste ålegræsskud 
fra eksisterende ålegræs-bede (skader ikke bedet), montere 
hvert enkelt ålegræsskud på et søm og efterfølgende 
udplante dem på bunden. Arbejdet kræver en tålmodig 
og dedikeret arbejdsindsats – og vi får i høj grad brug for 
kvalificeret hjælp til opgaven. På grund af corona-situationen 
har det ikke i år desværre ikke været muligt at invitere bredt. 
Udvalgte samarbejdspartnere er blevet inviteret med til årets 
udplantning. Det sker under meget strenge krav til covid-19 
sikkerhedsprocedurer. Vi har netop indkøbt ny projektbåd, der 
skal gøre arbejdet med udplantning af ålegræs lettere for os. 
Se indslag fra DR Vores Vejr: 
https://www.dr.dk/drtv/se/vores-vejr_186424

Ålegræsudplantning i foråret 2020 



7

FACEBOOK
Ud over de løbende nyhedsbreve har vi etableret 
vores egen facebook-side: 
www.facebook.com/groups/sundvejlefjord/
Den nye platform er et forsøg på at gøre vores dag-
til-dag kommunikation mere levende og interessant 
for alle dem, der synes projektet er spændende. 
Vi vil gerne kunne gøre relevante små nyheder, 
film-klip og forskningsresultater tilgængelige med 
det samme, og på den måde styrke formidlingen 
omkring indsatsen i fjorden. Det gælder også 
nyheder fra resten af Lillebælt og omegn, hvor der 
også lige nu pågår relevant naturgenopretning. 
Den nye facebook side gør det muligt for alle at 
bidrage med viden og kommentarer. Vi vil bestræbe 
os på at svare på spørgsmål og debat-indlæg, men 
håber på at andre i netværket også vil bidrage til 
dialogen.

HJEMMESIDE
Alle nyhedsbreve og centrale dokumenter i projektet 
ligger fremover tilgængelige på Bestyrelsen for Vejle 
Ådal og Fjords hjemmeside: 
www.facebook.com/groups/sundvejlefjord
Her vil vi løbende uploade relevante bilag til alle 
interesserede. 

KOM OG VÆR MED
Et af projektets hovedformål er, at mobilisere så mange interessenter omkring Vejle Fjord som muligt og på 
den måde få skabt en fælles platform, der kan arbejde hen imod en sundere Vejle Fjord. Det kunne være 
amatørfiskere, dykkere, biologi-studerende, lystsejlere, roere, kunstnere, miljøforkæmpere eller andre, der 
bekymrer sig om og færdes på, eller ved Vejle Fjord. 

Har du en god ide til hvordan vi sammen kan gøre noget godt for vores havmiljø i Vejle Fjord, så hører vi 
gerne fra dig. 

Mads Fjeldsø Christensen, mafch@vejle.dk eller Klaus Balleby, kleba@vejle.dk 

Hvordan kommunikerer vi fremover

Involvering og mobilisering 
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