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Indstillingsnotat 

Udmøntning af Naturpuljen

Beslutningstema
Der skal tages stilling til principper for udmøntning af beløb afsat til naturpulje, skiltning 
mv. Samtidig søges om anlægsbevilling på 1 mio. kr. 

Økonomi
Anlægsbevillingen, der er på 1 mio. kr. og rådighedsbeløb på 500.000 kr. i årene 2018 
og 2019, skal finansieres af beløb afsat til formålet på investeringsoversigten.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik
I budget 2018 og 2019 er der afsat 500.000 kr. årligt til en naturpulje. Puljen er afsat til 
at sikre bedre og tydeligere adgang til natur og grønne områder. 

Sagsfremstilling
Hedensted Kommune har et stort udbud af stier og stisystemer af varierende størrelse og 
standard. Hedensted Kommune har foretaget tilflytteranalyser de sidste 3 år, og der er et 
tydeligt billede af, at tilflyttere til Hedensted Kommune bla. vælger kommunen, fordi der 
er adgang til grønne områder, stier og natur nær deres bolig. Adgang til natur anses for 
at være et betragteligt aktiv både for egne borgere, potentielle tilflyttere og turister. 
 
Der er stor forskel på ejerforhold og driftsforhold af stier. Der findes modeller, hvor kom-
munen både ejer, etablerer og vedligeholder, og modeller på næsten det modsatte, hvor 
kommunen etablerer og vedligeholder men ikke ejer. Der findes også løsninger midt 
imellem. Der, hvor det ikke er kommunen, der er aktør, kan det være private lodsejere, 
foreninger eller organisationer (som f.eks. Naturstyrelsen, Spor i landskabet, grundejer-
foreninger m.v.).
 
Uanset hvem der er aktør på en sti, har Hedensted Kommune en interesse i at formidle, 
at stien eksisterer til kommunens borgere og turister, at der er sammenhæng mellem sti-
systemerne, og at de er i en accaptabel stand. Derfor er der en løbende indsats med at 
samkøre sti-kort og registrere de stier, vi kender, ligesom der løbende følges op på og 
bidrages til vedligehold af stier, der hvor det er muligt. Her ses kort med vandre- og cy-
kelruter: https://hedensted.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?ap-
pid=0ff6cfec57684f9a9fa290a9e1be671f
 
Vedligehold af eksisterende stier og etablering af nye:
Der er et efterslæb på vedligeholdelse af eksisterende stier og faciliteter, som betyder, at 
standarden ikke altid er som ønsket eller som lovet. Der vurderes at være behov for at 
sikre finansiering til vedligehold af eksisterende stier, kombineret med etablering af nye, 
så efterslæbet ikke bliver større og større. 
Dette er blandt andet gældende i Uldum Kær (se særskilt sagsfremstilling om Uldum 
Kær). 

https://hedensted.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=0ff6cfec57684f9a9fa290a9e1be671f
https://hedensted.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=0ff6cfec57684f9a9fa290a9e1be671f


2

 
I forbindelse med nye udstykninger lægges der i lokalplanerne op til at sikre stiadgange 
ved at stille krav om etablering og finansiering af stier i forbindelse med byggemodnin-
gen. Et eksempel på dette er Lille Dalby Bakker, hvor finansiering til nye stier sikres på 
denne måde. Når der laves nye stier, er det nødvendigt, at der hver gang tages stilling til 
vedligehold og afsættes midler på driftsbudgettet. 
 
I det følgende er der skitseret 4 forskellige principper vedrørende adgang til natur og 
grønne områder. Det er princip 1-3, der kan indeholdes i naturpuljen på de 500.000 kr, 
hvorimod princip 4 vil kræve særskilt finansiering:
 
Princip 1: 
Pengene bruges til vedligehold af eksisterende stier og rekreative elementer så som fug-
letårne og borde/ bænke m.v.
I dag er der faciliteter, som grundet manglende økonomiske muligheder ikke vedligehol-
des. Det betyder, at fugletårne og legepladser forfalder hurtigere end nødvendigt, og sti-
er vokser til. Vedligehold er ikke noget, der normalt kan findes ekstern finansiering til – 
det er derimod ofte et krav, at kommunen vedligeholder stier, som er etableret gennem 
eksterne fonde. 
 
Princip 2: 
Pengene benyttes til medfinansiering af større stianlæg. Dette kan f.eks. være udbygning 
af sti og broer i Uldum Kær, udbygning af stisystem ved Hedensted Golfklub m.v.
Det vil være et godt bidrag til borgere, der selv gør en indsats ved f.eks. at søge penge 
til deres projekter, hvis Hedensted Kommune kan give et tilskud. Det vil ligeledes være 
et godt signal til fonde, hvis kommunen også bidrager. Pengene vil dog ikke række til ret 
mange projekter af denne karakter.
Administrationen har modtaget en ansøgning om supplerende stisystem i Uldum Kær, 
som søger en bevilling på 170.000 kr. Uldum Kær Naturlaug har allerede skaffet 
1.046.000 kr. og mangler nu blot 170.000 for, at projektet kan realiseres. Dette projekt 
vil administrationen prioritere ind under princip 2. Beskrivelse af projektet er vedlagt som 
bilag. 
 
Princip 3: 
Pengene benyttes til at forsyne stier med lys, skilte og til at etablere mindre sti-syste-
mer, der kan sammenkoble et stiområde med et andet. 
Det vil være en måde at opgradere kommunens stisystemer på, og det vil give mulighed 
for at imødekomme mange af de lokale, der ønsker kommunens bidrag til mindre tilpas-
ninger og forbedringer. 
 
Princip 4:
Store projekter, der ligger uden for naturpuljens økonomiske rammer. Det er projekter 
som for eksempel renovering af Uldum Kær og etablering af sti ved Bjørns Knude. Disse 
vil kræve særskilt bevilling. 
 
Det er muligt at kombinere princip 1, 2 og 3. F.eks. kan princip 1 og 3 kombineres, så 
der bliver ekstra mulighed for vedligehold samtidig med, at der kan prioriteres enkelte 
mindre tiltag. Det vil også være muligt at kombinere alle 3 og f.eks. prioritere op til 50% 
på et større projekt, og så kan resten prioriteres til vedligehold og mindre poster om be-
lysning, skiltning m.v. Andre kombinationer er også mulige. 

Indstilling
Administrationen indstiller,
 
at størstedelen af puljen reserveres til princip 1 – vedligehold af eksisterende stier og fa-
ciliteter. Resten af puljen kan prioriteres til princip 2 og 3
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at administrationen forestår prioriteringen
at udvalget får forelagt status for puljen ved udgangen af hvert år
at anlægsbevilling og rådighedsbeløb godkendes og finansieres som angivet under Økono-
mi


