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Notatark 
 

Sagsnr. 01.00.00-P20-2-17 

Sagsbehandler 

Maria Elise Sørensen 

 

  14.12.2018 

 

Markvandring ved Snaptun den 13 september 2018 kl. 16.30-18.30 
 

 

Deltagere: 

Anders Horsbøll fra Vejle museerne, 1 fra Aarhus Universitet og 2 fra Hedensted Kom-

mune. Borgere hovedsagelig sommerhusejere, lokale og lokalrådsmedlemmer fra områ-

det. 

Se bilag deltagerliste. 

 

 
Billede 1 Snaptun ligger ved udmundingen af Horsens Fjord med mange fund af   

Formål: Borger drevet klimatilpasning. Lær dit nærområde at kende – markvandringer – 

levevilkår og livsbetingelser i forskellige tids- og klimafaser i Snaptun. Øget viden og 

kendskab til de klimaudfordringer som byen står overfor, men også en historisk fortæl-

ling om de ændringer som området har gennemgået gennem tiden.  

Anders Horsbøll fra Vejle museerne har planlagt en tur rundt i Snaptun by hvor vi kigger 

på lokal kulturhistorie, klimakulturhistorie, historier fra livet ved fjorden og Hjarnø  samt 

bidrag fra lokale lodsejere om området.  
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Billede 2 Turen gik bl.a. vest for Snaptun til det historiske batteri, der nu ligger gemt i bevoksnin-
gen ved stranden.   

Udstillingsrum 

Turen sluttede på True North efterskolen hvor der var opsat plancher samt der blev ser-

veret kaffe og te. Vi fik en rigtig god snak om hvad værdier området har og hvad bor-

gerne ser som trusler samt de muligheder der er for at koble højvandsikring og merværdi 

i form af fx rekreative stier, naturområder mm.  

 

Anders Horsbøll  

 

 Det fungerede at starte med en præsentation samt fortælling om hvorfor Heden-

sted kommune har igangsat disse ture og hvad projektet Håb til Håb gerne skulle 

bidrage med. 

 Borgerne var yderst interesserede i borgerdrevet klimatilpasning mange ønskede 

at følge projektet fremadrettet og deltage i workshops. 

 Der blev udfyldt mange spørgeskemaer og online spørgeskemaer. 

 Det fungerede at kombinere kulturhistorie, landskabshistorie og klimaudfordrin-

ger.  

 

Markvandringen 

Arrangementet startede med en præsentation af de deltagende fagpersoner samt en 

præsentation ved Niels Rauff om baggrund for turen samt det overordnede projekt med 

borgerdrevet klimatilpasning.  

Anders Horsbøll fra Vejle museerne, havde planlagt en rute, se bilag.  
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Vi gik fra Havnen nord langs kysten og stoppede flere steder hvor Anders fortalte Histo-

rier fra Snaptun, Hjarnø og livet ved fjorden. Der blev snakket om bevaringsværdige 

huse og om vigtigheden for borgerne at kunne færdes på stierne langs vandet rundt om 

Snaptun.    

 

Hvordan får vi borgerne til at interessere sig for klimatilpasning i deres lokalområde? 

 Information om lokale forhold til borgere, foreninger og lokalråd 

 Fodre Foreningerne, ildsjæle og lokalråd med viden så de kan fungere som am-

bassadører og udbrede kendskab og viden om udfordringerne.  

 

Workshop 

Workshoppen fungerede langt bedre end første vandring. Det fungerede med oplægget 

før vandringen og en opsamling bagefter, hvor der blev stillet spørgsmål samt snakket 

mere overordnet klimatilpasning.  

Der var en bred interesse fra mange deltagere som gerne ville være med i processen 

fremefter. Der blev udfyldt mange spørgeskemaer  

Workshoppen sluttede med at Maria afsluttede med en lille opfordring om at brede bud-

skabet samt en lille annoncering for den kommende vandring i Snaptun samt to planlagt 

Busture.  
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