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2020
Beløb i hele 1.000 kr.
Nettodrift
0
Nettorådighedsbeløb
100
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2021

2022
80
0

2023
80
0

80
0

Beskrivelse:
I dag findes der allerede en stiforbindelse langs Kongeåen fra dens udløb i Vadehavet i Esbjerg
Kommune og videre ind i Vejen Kommune til kommunegrænsen til Kolding Kommune. For at
give borgerne i Vamdrup og turister mulighed for at gå fra Kongeåens udspring til den udløb i
Vadehavet mangler der at blive etableret ca. 11 km sti fra èn af Kongeåens udspring ved
Ødis/Ødis Bramdrup og frem til kommunegrænsen til Vejen. En del af stien langs Kongeåen i
Vamdrup by er allerede etableret – ca. 3 km. Kongeåstien der kommer til at gå gennem de tre
kommuner får en længde på ca. 75 km
En initiativgruppe bestående af medlemmer fra Vamdrup Byforum og Kongeåmuseet har i længere tid arbejdet på at realisere den manglende stistrækning på 11,3 km i Kolding Kommune.
Gruppen har været i dialog med de berørte lodsejere på stistrækningen og samtlige 13 lodsejere har underskrevet en forhåndstilkendegivelse om at stien må etableres på deres jord.
Stistrækningen i henholdsvis Vejen og Esbjerg Kommune er bl.a. realiseret for midler fra A.P.
Møller Fonden. Samme Fond har tilkendegivet, at de er meget interesseret i at få det resterende stistykke i Kolding Kommune etableret og ser frem til at få en ansøgning fra Initiativgruppen.
Stien i det åbne land på ca. 8,3 km. etableres som en trampesti uden belægning, med
bordwalks over våde områder, broer og en hængebro under Røddingvej. Det påtænkes endvidere at der langs stistrækningen etableres rastepladser med bordebænkesæt. Ved spejderhytten i Vamdrup er der endvidere planer om at etablere en bålhytte og en shelter. Hvor det er
hensigtsmæssigt vil der også blive tilgang til drikkevand og toiletforhold. Stiforløbet kommer til
at følge samme designlinje, som der er anvendt i Vejen og Esbjerg Kommune.
Initiativgruppen har forventninger om, at det er muligt at finde fondsfinansiering, herunder fra
A.P. Møller Fonden, til anlæggelse af stien med broer, boardwalks og tilhørende faciliteter som
shelter, bålhytte, toiletadgang, infotavler, ruteafmærkning m.m. I Vejen og Esbjerg Kommune
har det også været muligt at finde fondsfinansiering til lodsejererstatning og tinglysning.
Initiativgruppen vil selv udføre forskellige praktiske opgaver, som udarbejdelse af ansøgninger
til fonde, indhentning af tilbud, aftaler med lodsejere m.m.
Det er ikke muligt at søge fondsmidler til efterfølgende drift af stien og de ressourcer Forvaltningen skal brug på at støtte initiativgruppen med ansøgninger til fonde, styring af anlægsarbejde, tinglysningsdekorationer og økonomien.

Ændringsforslag
For at realisere projektet og støtte initiativgruppen foreslås det, at der afsættes et budget på
100.000 kr. til Forvaltningens opgaver i 2020 samt at der ud i årene afsættes et budget på
80.000 kr. årligt til afledt drift af den ny anlagte sti på ca. 8,3 km stien med tilhørende faciliteter i det åbne land.
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