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Notatark 
 

Sagsnr. 01.00.00-P20-2-17 

Sagsbehandler 

Maria Elise Sørensen 

 

  14.1.2019 

 

Bustur- Håb til Håb 28 Oktober 2018 kl 10.00-16.00. 
 

Deltagere: 

Uffe Krogh fra Aarhus Universitet og 2 fra Hedensted Kommune. Borgere, lokale og lokal-

rådsmedlemmer fra  håb til håb projektområdet. 

 

Se bilag deltagerliste 

 

 
Billede 1 Hævet træbro der giver mulighed for at komme helt ud til vandet. Vejle Ådal. 

Formål: Inspirationstur ud og se andre projekter hvor der er håndteret klimavand og 

hvordan de projekter har formået at give merværdi til områderne i form at forskellige re-

kreative tiltag. Turen skal inspirere borgerne til at se muligheder i klimavand og hvad 

vand kan bruges til.  
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Billede 2 Gyldensten ved Bogense, en ferskvands lagune og en saltvandslagune der tiltrækker en 

masse fugle året rundt. 

Turen gik til:  

Vejle ådal, Et projekt hvor åen er omlagt og udvidet. Området rummer i dag store by-

nære rekreative værdier. Vi så på hvordan enkle tiltag som træbroer giver mulighed for 

at komme tæt på naturen. Området rummer også udkiksposter hvor der kan kigges efter 

fugle eller nydes en udsigt udover området og ind til Vejle by.  

 

Gyldensteen ved Bogense, et Aage V. Jensen projekt som opkøbte et stort gods, for at 

lave et naturprojekt. Området rummer i dag en stor ferskvands lagune, en saltvandsla-

gune samt et stort formidlingscenter der anvendes til formidling om alt fra Fugle, Klima, 

Natur samt rekreativ brug. Området er åbent året rundt og er meget besøgt. 

 

Uldum Kær, et stort Natura2000 område kærområde. Kærområdet fungerer som vand-

magasin om vinteren hvor der lukkes store mænder vand i fra Gudenåen som løber gen-

nem området. Området rummer store naturværdier, fugle og dyreliv samt en masse stier 

gennem området. Området er stort men emmer af liv, der er fugletårne, Shelterpladser, 

kanosejlads om sommeren på Gudenåen samt masser af turister og lokale der besøger 

områder. 

 

Urlev, et vandløb hvor der er lavet et restaurerings projekt af vandløbet der er blevet 

genslynget. Området ligger nær landsbyen Urlev og giver gode rekreative muligheder for 

boprger og naturturister. Området blev besigtiget fra Bussen.  
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Hvordan får vi borgerne til at interes-

sere sig for klimatilpasning i deres lo-

kalområde? 

 
 De to Busture og markvandrin-

gerne giver et fælles billede til 

deltagerne, af de udfordringer, 

muligheder og værdier som kli-

mavand kan bidrage med. 

 Ambassadører rundt i lokalsam-

fundene der kan sprede viden 

om klimatilpasning og de mulig-

heder det kan give. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 4 Shelter og bålplads der bliver flittigt brugt i Uldum kær 

Billede 3 Fugletårn i Uldum kær 
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På bussen blev der mellem stoppene snakket om klimaudfordringer og hvad de enkelte 

områder rummer af værdier og udfordringer. Uffe Krogh fra Århus Universitet fortalte om 

projektet med at koble kulturhistorie og klimahistorie og hvordan han og en Professor fra 

Universitet arbejder på netop dette. Der blev delt foldere rundt om områderne og der 

blev stillet spørgsmål til Coast2Coast projektet. 

Mange positive tilbagemeldinger og mange besvarelse af spørgeskemaer.   
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