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NOTAT
Lokale projekter ved Hærvejen

Nordea-fonden: 
Nordea-fonden har opfordret Vejen Kommune til at finde nogle tiltag, der er til at 
gennemføre (eller påbegynde) i efteråret og lave en ansøgning til lige efter 
sommerferien. Ansøgningen kan indeholde noget, som er ligetil og noget som måske 
kan trække ud (for eksempel kan Vejen-Bække trække ud på grund af dialog med 
lodsejere). Nordea-fonden vil gerne i gang med at vise konkrete indsatser i efteråret. 
De vil gerne fortsætte dialogen og give sparring undervejs i udformningen af en 
ansøgning. 

Nordea-fondens projektværktøjer: 
https://nordeafonden.dk/viden-og-vaerktoejer/vaerktoejer-til-jer-der-vil-soege-stoette
Her ligger vejledninger til ansøgning, budget, forankring, adfærdsguide, evaluering og 
guldkorn.

Vejen Kommunes overvejede projekter

Med i ansøgning til efter sommerferien – en samlet pakke om 
omlægning af vandrerute og nye rundture (Hærvejens Perler)  

 Omlægning af vandreruten mellem Vejen og Bække, så Hærvejen kommer 
væk fra cykelsti og landevej og ind i Staushede Plantage ad trampestier. Stykket er 
i dag et lidt udskældt stykke af Hærvejen, fordi det er ensformigt, oplevelsesfattigt 
og trafikeret. Der laves en proces med inddragelse af lodsejere og lokalråd om det 
endelige forløb.

SKOLER, KULTUR & FRITID
Kultur & Fritid

Dato: 5. februar 2021

Kontaktperson:
Charlotte Thomsen

Dir. tlf.: 79 96 63 83

E-mail: ct@vejen.dk

Estimerede udgifter til skiltning, bro, spang, beskæring, låger, 
ekstern medarbejder til lodsejerforhandlinger, ændringer af 
skiltning på nuværende rute:

350.000 kr.

Estimerede timer til projektstyring 220 timer

https://nordeafonden.dk/viden-og-vaerktoejer/vaerktoejer-til-jer-der-vil-soege-stoette
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Forslag til omlægning af vandrerute mellem Vejen og Bække – den klare røde er 
omlægningen og den mørkerøde den eksisterende. Lodsejere og lokalråd inddrages 
naturligvis i dialog om den endelige placering.

 Omlægning af vandreruten ved Jels Søerne, så den går øst om Nedersø og 
ikke vest som nu. Det vil højne oplevelsen af ruten, da man kommer ind i det 
smukke landskab med sø og skov. Kobles sammen med den rundtur, der nu er 
certificeret af Dansk Vandrelaug. Ruten vil gå på eksisterende stier mellem Jels 
Nedersø og Jels Midtsø, ned forbi Vikingespillet og Jels Søbad. Derved kommer 
vandreren forbi flere turistattraktioner og ikke længere forbi Jels Mølle, hvor der 
tidligere var turistbureau. Det handler om omskiltning og opdatering af kort. Et 
tentativt estimat lyder på udgifter på 40.000 kr. 

Omlægning samt rundrute ved Jels Søerne
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 Rundtur (en ”Hærvejens Perle”), hvor Hærvejen møder Kongeåstien ved 
Frihedsbroen. Rundturen certificeres hos Dansk Vandrelaug.

 Rundtur (en ”Hærvejens Perle”) ved Bække i samarbejde med lokale kræfter. 
Rundturen certificeres hos Dansk Vandrelaug.

 Opgradering af faciliteter og skiltning – vandposter, opholdspladser, toiletter, 
henvisningsskilte….

Projekter til senere ansøgninger

 Erhvervelse og renovering af Knagemøllen og anvendelse til formidling, 
skoleaktiviteter eller lignende. Erfaringer kan hentes i projekterne Vestermølle ved 
Skanderborg, Højer Mølle, Esrum Møllegaard. Stedets sjæl er vigtig at bevare i et 
projekt. Både Hærvej og Kongeåen ville skulle formidles der. Ambitionsniveauet 
skal afklares i det politiske system. 

 Skibelund Krat kan måske på længere sigt spilles ind i Hærvejsprojektet. 
Eventuelt forbindelse med trampesti mellem Skibelund Krat og Frihedsbroen, væk 
fra asfalteret vej.

 Forbindelse til Kyst til Kyst Stien + Troldhedestien mod Kolding.

 Lokale projekter på Bække-egnen ud fra hvad de lokale selv finder motivation i 
at formidle af fortidsminder og attraktioner. Erfaringer at hente hos Nordea-
fondens Her-bor-vi-puljen.

 Eventuelt tysk certificering af nogle af de etablerede rundture (Hærvejens 
Perler).


