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Eksempel på udmøntning af Naturpuljen – princip 2
(til dagsordenspunkt 10. april 2018, om udmøntning af naturpuljen fra budget 2018)

Udvidelse af stinet i Uldum Kær – Stien til Verdens ende

Der er i forslag til udmøntning af Naturpuljen fra budget 2018 opstillet forskellige princip-
per for hvordan det årlige beløb på 500.000 kr. skal prioriteres. Beløbet er afsat til at 
skabe bedre og tydeligere adgang til natur og grønne områder. Under princip 2 medfi-
nansieres større projekter hvor borgere, kommune og andre interessenter er samskaben-
de i processen med at forme projekter og søge tilskud fra fonde m.v.

Der prioriteres i 2018 i tråd med princip 2, et beløb på 170.000 kr. til Uldum Kær Natur-
laug til medfinansiering af stiprojekt i Uldum Kær med en budgetramme på 1.216.000 kr. 
hvoraf der er bevilliget i alt 1.046.000 kr. fra den lokale udviklingspulje (LUP) og den lo-
kale aktionsgruppe (LAG).

LUP 450.000 kr.
LAG 596.000 kr.
Naturpuljen 170.000 kr.
Projektbudget i alt                 1.216.000 kr.

Projektet
I 2009 gennemførte daværende Skov- og Naturstyrelse sammen med Hedensted Kom-
mune og lokale lodsejere et større naturgenopretningsprojekt i kærene langs Gudenåen 
mellem Tørring og Uldum. Som en del af projektet blev det nuværende stinet etableret 
og andre rekreative tiltag som fugletårne, borde og bænke, shelters, toilet, kanoophaler-
pladser og formidlingsplancher mm. blev også etableret.

Det eksisterende stinet giver mulighed for længere rundture på 15-20 km via Ølholm og 
Tørring. Der mangler en kortere gå-rundtur fra hjertet af Uldum på ca. 5 km, og som for-
binder Uldum/Hesselballe Kær med Stien ved Verdens ende. Stien var også på tegne-
brættet i forbindelse med naturgenopretningsprojektet, men det lykkedes ikke at indgå 
frivillige aftaler med lodsejerne.

Den nye stiforbindelse, som fører os igennem både tæt pilekrat, tidvise våde enge og 
over Gudenåen, vil medvirke til at øge adgangen til naturværdierne i kommunen og ople-
ve dem på tæt hold samt forbedre mulighederne for motion og frisk luft indenfor en over-
kommelig afstand for byens borgere i Uldum.

Uldum Kær Naturlaug blev etableret i forbindelse med naturgenopretningsprojektet og 
har bl.a. til formål at medvirke ved nye projekter, herunder udbygge stierne og sikre at 
eksisterende stier vedligeholdes. Både landbruget, jægere og lokalråd er repræsenteret i 
naturlauget.
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Naturlauget har genrejst ønsket om den manglende stiforbindelse. Sammen med Heden-
sted Kommune har naturlauget i løbet af 2017 arbejdet med projektet. Der er blevet ind-
hentet lodsejerunderskrifter fra de lodsejere, som bliver direkte berørt af nyt stiforløb. 

Uldum Kær Naturlaug har nu også søgt midler til at færdiggøre det stiforløb, som blev 
påbegyndt for næsten 10 år siden. 

Øvrige lodsejere er blevet orienteret om, at kommunen bidrager ved fremover at overta-
ge vedligeholdelsespligten på hele strækningen, som gøres til offentlig sti, som det også 
gælder for de øvrige stier i området.

Det store initiativ og arbejde som Uldum Kær Naturlaug har lagt i processen med at be-
skrive projektet, indhente tilbud og ansøge om tilskud, er i tråd med princip 2 i forslag til 
udmøntningen af Naturpuljen, og derfor prioriteres det, at projektet støttes at kommu-
nen.

Projektet vil være til stor gavn for mange, både lokale borgere og besøgende, samtidig 
med at færdslen i kæret styres på en måde der gør, at naturen tilgodeses og uforstyrre-
de områder sikres.

Stien til Verdens ende.
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Stien til verdens ende forbinder det øvrige stinet (gule streger).


