
Program for ”Smag på Ådalen”  

 
Tid Hvem Hvad Hvor 
  

Markedsplads  
– smagsprøver på produkter og oplevelser i ådalen 

 

 Hvilested Dambrug Mulighed for køb af friske Dambrugsørreder, "se din fisk 
svømme inden du køber den". Akvarier med fisk fra Vester 
Nebel Å bl.a. den sjældne smerling. Hør om livets gang på et 
dambrug 

M 

10-16 Bakkebo røgeri Salg af røgvarer og ørred-hotdogs M 

10-16 Dyreholder Ole Mols 
 
Kl. 11.00 kan du se hvordan 
man parterer et lam 

Se et lam blive parteret. Hør historien om de gamle 
husdyrracer, der går på mange af arealerne ved Ferup Sø. 
Smagprøver på lammekød og salg af produkter. 

M 

10-16 Ridley`s Merete Ridley  kommer årstidens smag på flaske. Hendes 
hobby har i dag udviklet  sig til en lille virksomhed, men hun 
samler stadig selv flere af de urter og bær hun bruger i 
snapsen. Salg af krydderdram + smagsprøver 

M 

10-16 Villes slagterhus og 
gårdbutik 

Dyrevelfærd, kvalitet og et godt humør.  Med mere end 30 års 
erfaring som faglært slagter, ved Lars Ville hvad han vil - både 
når det gælder opdræt, slagtning, forarbejdning og salg af 
kvalitetsvarer. Salg af kvalitetsvarer fra eget opdræt. 

M 

10-16 Danmarks 
Jægerforbund 

Andejagten er lige gået ind. Se en and blive plukket og smag 
resultatet. M 

10-16 Kolding Biavlerforening Mød foreningen og hør hvordan man bliver bi-avler. 
Smagsprøver på og salg af varierende honninger og 
honningprodukter. 

M 

10-16 Landbomuseet 
Brødsgård 

Landbomuseet Brødsgård er stedet hvor gamle ting kommer på 
værdig pension. Oplev hvordan man laver æblemost på 
gammeldagsmaner og smag resultatet. 

M 

10-16 Hertugens 
Brændevinslaug/Esbjerg
egnens Drambryggere 
Kl. 12.30 og 14.30 guidet 
kryddersnapsetur 

Mød oldermanden fra Hertugens Brændevinslaug  samt en 
representant fra Esbjergegnens Dambryggere og få gode ideer 
til din egen snapseproduktion. Stand samt guidede ture. 

M 

10-16 Klintenborg Lys Klintenborg Lys er et lille lysstøberi i Kolding Ådal, der har 
eksisteret siden 1985. Klintenborg Lys er håndlavede og 
produceres efter gamle håndsværks traditioner 

M 

10-16 
 

Kolding 
Sportsfiskerforening 

10-16. Demonstration af fluebinding. M 

Fluekast er en kunst i teknik og præcision. Se det demonstreret 
kl. 11.00 og 13.00. A1 

Demonstration af Geddefiskeri. F 
10-12 Åkær Å koklappere Besøg standen og hør hvad et ko-klapper laug er. M 
10-16 Kolding Fotoklub Besøg klubbens stand og hør om dens aktiviteter. M 
10-16 Stadsarkivet / 

lokal historisk 
forening/Kolding 
lokomotiv klub 

Kolding Ådal oser af historier. Ved Ferup Sø er de mest 
markante den gamle troldhedebane og Harteværkets dæmning, 
der holder Ferup Sø´s vand. Kom og hør nogle af de gemte og 
glemte historer fra Kolding Ådal. 

M 

11.00 
12.00 
 

Idræt for alle 
 

Stavgang er en dejlig måde at få rørt sig på og samtidig 
komme ud i naturen. Prøv en 20 min. tur med instruktør ud i 
landskabet ved Ferup Sø. 

K 

11.00 Dansk Cyklist Forbund Fælles cykeltur fra Parkskolen (kl.11.00)  via Troldhedebanen 
til Ferup sø (ca. 7 km) 

Park-
skolen 



Program for ”Smag på Ådalen”  

 

 
Tid Hvem Hvad Hvor 
  

Kolding Ådal projektet 
 

11.30 Officiel fejring Taler fra Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen, Kolding 
Kommune og en repræsentant fra lodsejerne. I forbindelse 
med de officielle taler afsløres vinderen af fotokonkurrencen 
”Skyd Ådalen”, udstillingen i Harteværkets Gamle Slusehus 
indvies og et ande-væddeløb ned af Vester Nebel Å skydes i 
gang. 

B 

12.00 Udstilling i det gamle 
slusehus 
 
Guidet rundvisning kl.13.00, 
kl.14.00 og kl.15.00 

Se den nye udstilling i det gamle slusehus. Her kan du møde 
børsterne, der var med til at bygge Ferup-dæmningen, læse 
om de store landskabsforandringer og omlægningen af Vester 
Nebel Å. 

S 

10-16 Kolding Ådal projektet i 
ord og billeder 
 
Fra Kl.12.00 Udstilling af 
vinderbilleder fra ”Skyd Ådalen 

Udstilling om Kolding Ådal projektet. Se udstillingen og stil 
spørgsmål til projektfolkene. K 

10-16 Kolding Herreds 
Landbrugsforening 

Mød Kolding Herreds Landbrugsforening. Hør om deres rolle i 
projektet og aktiviteter i øvrigt. K 

10.30 Fonden Harteværket Harteværkets påvirkning af landskabet. Guidet tur. S 
10-16 I kløerne på bjørnekloen Som i mange andre vandløbssystemer er Kæmpe Bjørneklo et 

stort problem på arealerne langs åen. Hør om hvordan man 
bekæmper den. 

K 

10-16 Orbicon Konstrueret – hvad for noget? I Kolding Ådal er nogle af de 
første konstruerede vådområder etableret. Hør hvordan de 
fungerer og om det er en af løsningerne på landbrugets 
kvælstof-udledning til vandmiljøet. 

K 

10-16 Thorkild Kjær – 
naturpleje 
 
Kl. 11.00 og 14.00 
Demostration med fårehund. 

Der er sat rigtig mange egepæle i forbindelse med 
græsningsprojekterne. Demostration af produktion af egepæle 
til hegn.  

K 
 
 
 

Engene i Kolding Ådal afgræsses med får flere steder. De 
bruges blandt andet til bekæmpelse af bjørneklo. Fårerne skal 
ofte flyttes fra den ene fold til den næste. Se en fårhund i 
aktion. 

A5 

11.00 
12.30 
14.30 

Omlægning af Vester 
Nebel Å 

Guidet tur med bl.a. fremvisning af det nye vandløb, de gamle 
løb, den nye overløbskant m.v. Turen varer ca. 20 min. K 

10.30 
13.30 
15.00 

Åben Ådal – 
Græsningsprojekt langs 
Vester Nebel Å og Truds 
Å 

Guidet tur på skrænterne ved Ferup. Hør hvorfor det er så 
vigtigt at få arealerne afgræsset. Turen varer ca. 30 min. K 

11.00 
13.00 
14.30 

Smag og lugt den vilde 
natur 

Botanisk tur ud i landskabet, hvor der bliver lejlig hed til at 
bruge sanserne. K 

 
 
 



Program for ”Smag på Ådalen”  

 
Tid Hvem Hvad Hvor 
  

Kolding Ådal aktiviteter 
10-16 Oplev ådalen 

 
 

Oplev ådalen og få en flot tur i området ved Ferup Sø. Besøg 
aktivitetsstanden ved Kolding Ådal projektets telt og ta’ på GPS-løb, 
Ådals-bingo, ko-jagt og meget meget mere. 

K 

  
Bål -aktivitet  A6 

10-16 Oplev å og sø 
 
 
 

 

10.30 
 
 
Garnfiskeri i Ferup Sø. Garnet tages ind og vi ser på fangsten. 
 

A3 

10.00-10.30  
13.00-13.30 
15.00-15.30 

Børneaktivitet med fiskenet. Hvad findes af smådyr i Ferup Sø A2 

12.00-13.00 
14.00-15.00 

 
Børneaktivtet. Fiskeri med stang i Ferup Sø 
 

A2 

14.30 Demonstration af el-fiskeri i åen. Se og hør hvad der gemmer sig af 
fisk og smådyr i åen. A6 

    
 
 
 
Tid Hvem Hvad Hvor 
  

Vild mad 
  

10-16 Anette Olesen 
 
Udover at smage vild mad kan 
du l. 11.00, 13.00 og 15.00 
høre Anemette fortælle mere 
om naturens spisekammer. 

Anemette Olesen fra Skaresøhus kommer og giver 
smagsprøver på ”vild mad”, øser af sin viden og 
inspirerer med opskrifter.  
 
Anemette Olesen er ekspert i ”grøn” mad, 
foredragsholder, forfatter til adskillige kogebøger 
som  ”spis dit ukrudt” og ”Naturens 
kryddersnaps”. 
 

S 

10-16 Vild mad over bål.  Bag selv pandekager og brød lavet efter 
Anemettes opskrifter 

S 

 
 
Hvor foregår de forskellige aktiviteter – se kort: 
 
A: Aktivitetsplads 
B: Broen over Vester Nebel Å 
K: Kolding Ådal teltet 
M: Markedsplads 
S: Shelterpladsen 


