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I øjenhøjde med ørreden
Nordea-fonden støtter oplevelsesprojekt ved Sportsfiskeriets Hus i Vejle Ådal med
over 2 mio kr. Nu skal danskerne tættere på fiskene i naturen.
Danmarks Sportsfiskerforbund er primus motor på et
stort oplevelsesprojekt i Vejle Å dal i tilknytning til det
nye Sportsfiskeriets Hus. Sammen med Vejle Kommune og Vingsted Hotel-og Konferencecenter etableres
der et naturoplevelsesområde lige udenfor Sportsfiskeriets Hus, hvor alle kan komme tættere på fiskene
og opleve naturen i og omkring åen.
Naturoplevelsesprojektet beløber sig til 4,5 mio kr,
og netop Nordea-fondens støtte sikrer, at der nu kan
sættes gang i projektet.
– Vi er rigtig glade for, at Nordea-fonden vil hjælpe os
med at realisere dette unikke projekt. Det kommer til
at blive en helt fantastisk øjenåbner for både store og
små, siger Frank Nielsen, der er sekretariatschef i
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Fond med naturfokus
Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode
liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projektet på arealerne ved Sportsfiskeriets Hus vil give rigtig
mange mennesker mulighed for naturoplevelse og motion og passer derfor godt indenfor Nordea-fondens
rammer.
– Området ved Vejle Ådal byder på en rig natur og et
storslået landskab. Her er gode muligheder for at fordybe sig i åens flora og fauna og nyde naturen. Projektets fornyende formidling og aktiviteter passer rigtigt godt til Nordea-fondens mål om aktivt at involvere
mange mennesker i naturlivet. Derfor støtter Nordeafonden med 2 mio. kr, siger Frans R. Bach, der er projektchef i Nordea-fonden.

Tæt på ørrederne
I ådalen ved Sportsfiskeriets Hus bliver Vejle Å nu atter
en å med slyngninger, og der bygges en undervandskasse ved siden af åen, så besøgende gennem en glasrude kan se direkte ind i fiskenes verden. Havørreden –
sportsfiskernes nationalfisk – der er yderst talrig i netop Vejle Å, får nye gydepladser på stedet, og det bliver
muligt at følge de store havørreder, når de gyder i åen.
Arealet er tilgængeligt 24/7, og shelters, røgeovne,
udekøkken, bål- og grillpladser, infotavler, stisystemer
og broer stiller projektet også til rådighed.
Hele pladsen ved åen omkring Sportsfiskeriets Hus bliver en stor aktivitets- og oplevelsesplads, og i Sportsfiskeriets Hus åbnes der for masser af selvdrevne oplevelser i sportsfiskeriets verden samt fællesaktiviteter,
foredrag, møder og kurser.
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