
 

 

Projektdokument – Hedensted folkeskov   

Dato: 28.3. 2022 

Kommune Hedensted 

Areal Projektområdet er ca. 18,9 ha, hvoraf ca. 17 ha antages som 
dyrket skov og maks. 10 % lysåbne arealer, inkl. 
stier/rekreative anlæg mv.  

Matr.nr. og ejerlav 1dr, 1g, del af 1bk, del af 3b, del af 3h, 4h (Aarup, 

Hedensted) 

Projektindhold Udover etablering af skov vil der ske anlæg af simple 
stier/skovveje/rekreative anlæg. Samtidig har kommunen 
behov for jorddeponi (bæredygtig jordhåndtering), der skal 
placeres i skoven, men som kan beplantes og dermed tilføje 
området øget højdeforskelle i form af beplantede bakke (-r). 
Endelig ønskes skovprojektet at forskønne indfaldsvejen til 
Hedensted ad Gesagervej. Derudover er kommunen ved at 
få godkendt en biodiversitetsstrategi, som ønskes 
indarbejdet i området. 

Skovrejsningsområde? Skovrejsning neutral 

Kulstofrig lavbund? Nej 

Væsentlige dyrkningsforhold? Leret jord. Skovregion III/IV 

Andre væsentlige arealforhold/bindinger Området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område 
og kommuneplantillæg for offentlige formål er under 
udarbejdelse for at etablere daginstitutioner i området. 
Arealet er placeret ovenpå område med 
drikkevandsinteresser, hvilket fordrer beskyttelse. 

Nuværende anvendelse af areal Området er i dag kommunal landbrugsjord med 
forpagtningsaftaler og jorden er i omdrift. Forpagtnings-
aftaler kan opsiges med kort varsel. 

Forventet salgbar klimaeffekt (ex ante) 6t CO2/ha x 17 ha (skov) x 100 år => 10.200 t CO2e (100 år) 

Synergieffekter Foruden klimaeffekten, så natur, biodiversitet, grundvand, 
vandmiljø/kvælstofreduktion, sundhed, adgang for 
skovbørnehavebørn, organiseret og uorganiseret friluftsliv. 
Derudover er der mulighed for at skabe rekreativ og 
økologisk forbindelse til Hedensted Søerne. Vil også kunne 
bidrage til at give unge et meningsfuldt værested og tilbud i 
dagtimerne. 

Politisk modenhed Den 5. oktober 2021 traf Udvalget for Fritid & Fællesskab (i 
dag Udvalget for Fællesskab) beslutning om etablering af 
Hedensted Folkeskov. Der er med baggrund i politiske 
beslutninger for området derfor skabt det fornødne 
grundlag for etablering af Hedensted Folkeskov, der på flere 
områder taler ind i Klimaskovfondens formålsbeskrivelser.  

Kontaktperson Kommune Bjarke Horst Jensen / 23 11 78 41 / 

Bjarke.H.Jensen@Hedensted.dk 

Kontaktperson Klimaskovfonden Jørgen Nimb Lassen / 3060 8662 / jnl@klimaskovfonden.dk 

Indstilles til godkendelse/tilsagn Ja (skal dog tilpasses ønsker/krav og politisk godkendes) 
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Budgetoverslag - budgetramme:  

 

Overslaget beror på, at projektets opnåede CO2-enheder tilfalder Klimaskovfonden. For at sikre vedvarighed 

bindes projekterne ved tinglysning af fredskov og klimabindingsmål med tilhørende tilplantnings-, drifts-, -

plejeplan, der påhviler lodsejeren. Dertil kommer lysning af eventuelle natur-, miljø- og friluftsmål, som skal 

sikre projekternes varige synergieffekter. 

 

Tidsplan (forventet): 

1. Indledende drøftelse: januar 2022 / ok 

2. Projektbeskrivelse og faglig forscreening: februar 2022 / ok 

3. Projektindstilling til godkendelse eller afslag: marts 2022 

4. Politisk behandling i kommunen: marts/april 2022 Forventes først vedtaget i efteråret 2022 

5. Behandling i bestyrelsen i klimaskovfonden: marts/april 2022 

6. Aftaleindgåelse: april/maj 2022  

7. Skovplan, beregning og myndighedsbehandling: sommer/efterår 2022  

8. Projektering, og eksekvering: vinter 2022 / forår 2023 

9. Tinglysning: forår 2023 

 

  



 

 

Kommunens ønsker til en klimaskov med høj biodiversitet og høj tilgængelig (stikordsform):  
 

- Der skabes en naturlig forbindelse mellem det mere strukturerede idrætsliv ved Hedensted Centret 

og Hedensted Søerne, som rummer det mere uetablerede idrætsliv.  

- I skoven etableres rum for aktiviteter, der ligger imellem det organiserede frilufts- og idrætsliv og 

de uorganiserede friluftsaktiviteter (NB! Skal tilpasses skoven). 

- Indkørslen til Hedensted ad Gesagervej ønskes forskønnet.  

- Stier til mountainbikes, heste m.v. kan etableres. (NB! Skal tilpasses skoven). 

- Området bidrager til grønne kiler mellem Kildeparken ved E45, Løsning, Hedensted Centret, 

Hedensted By og boliger i området.  

- Området skal understøtte de oprindelige tanker om Kildeparken med indbydende og attraktive 

erhvervsgrunde som en del af området.  

- Det bliver muligt for lokale virksomheder at købe sig ind i lokal skovrejsning, som er populært ift. 

CO2 kompensation og branding (NB! Skal ske via Klimaskovfonden).  

- Bæredygtig jordhåndtering (NB! skal beplantes efterfølgende).  

- At lokalbefolkningen inddrages i udviklingen af området (NB! Skovloven skal overholdes).  

 

Formidling og synliggørelse  

- Hedensted Kommune har oprettet formidlingsplatformen De Naturlige Hedensteder, som 

indeholder kommunikation om alle bæredygtige tiltag i kommunen. Her vil projektet blive formidlet 

og kommunen vil desuden benytte de kommunale kanaler ud til borgere, som kommunen har til 

rådighed. Aktører i projekt Folkeskov vil i øvrigt blive fremhævet ved alle arrangementer og i al 

formidling om projektet.  

 

Andre aktører  

- Det lokale energiselskab NRGi budt sig til over for Hedensted Kommune. NRGi søger områder til 

investering i skovrejsning ift. CO2-kompensa-tion gennem deres værdipulje: 

https://andelshaver.nrgi.dk/vaerdipuljen/  

 

- NRGi vil meget gerne involveres i Folkeskoven og søger aktivt kommunen som partner til 

udplantning af træer hvert år ud i fremtiden, forventeligt 4-7 ha årligt. 

 

- NRGi skal i stedet tilbydes at købe deres fremtidige klimabidrag via Klimaskovfonden, så det derved 

sikres, at der ikke sker dobbelt tælling. Således er det en betingelse fra Klimaskovfondens side, at 

fondsstøttede skovprojekters opnåede klimaeffekter tilfalder fonden med troværdigt videresalg og 

registrering for øje. 

 



 

 

Kort og dokumenter: 

Projektområde: Hedensted Folkeskov. Rød linje markerer muligt skovrejsningsareal. 

 

 

Projektområdet Hedensted Folkeskov er beliggende bynært i den nordvestlige del af Hedensted By og 

markeret på kort herover. Umiddelbart vest for projektområdet ligger Hedensted Søerne, som er et 

kommunalt ejet areal bl.a. udlagt til rekreative formål. Hedensted Søerne har i dialog med lokalbefolkning 

og brugere udviklet sig til et folkeområde med mange aktiviteter inden for natur og friluftsliv. Umiddelbart 

vest for projektområdet ligger Hedensted Centeret, Stjernevejsskolen, Ungdomsgården og Børnehuset 

Stjerneskuddet som alle har tæt adgang til Hedensted Søerne og det ny planlagte Folkeskovområde. 

 

 



 

 

Grovskitse – projektudkast til viderebearbejdelse: Hedensted Folkeskov  

 

Kortet er en principskitse og angiver bl.a. skovrejsningsområde, inkl. område for bæredygtig jordedonering 

(grøn). Det aktuelle projektområde er området øst for Vestre Ringvej (ca. 18 ha), inklusiv den tynde 

mørkegrønne bræmme vest for Vestre Ringvej (ca. 0,9 ha), i alt 18.9 ha. Op til området reserveres arealer til 

institutioner, lysåbne arealer, regnvandshåndtering, tracks, parkering, boldbaner o.a. Afgrænsningen er 

vejledende, da der ikke er truffet endelig afgørelse om Hedensted Tracks og andre aktiviteter i området. 



 

 

 

Dokumenter: 

• Notat projekt Hedensted Folkeskov til Klimaskovfonden, Sagsnr. 01.00.00-P20-9-21, d. 21.01.2022 

• Bilag 1: Præsentationsmateriale fra Byrådets dialogmøde 6 september 2021  

• Bilag 2: Politisk beslutning om etablering af Hedensted Folkeskov, Beslutnings-punkt 82 ”Hedensted 

Søer og Folkeskov”, Udvalget for Fritid & Fællesskab 5. oktober 2021  

• Bilag 3: Bilag til politisk beslutning om etablering af Hedensted Folkeskov, Bilag til beslutningspunkt 82 

”Projektbeskrivelse Hedensted søer og skov”  

• Bilag 4: Politisk beslutning om igangsætning af ny planlægning, Beslutningspunkt 256 ”Igangsætning af 

ny planlægning for område til institutioner og rekreative formål ved Årupvej i Hedensted”, Udvalget for 

Politisk Koordination og Økonomi 11. oktober 2021  

• Bilag 5: Bilag til politisk beslutning om igangsætning af ny planlægning, Bilag til beslutningspunkt 256 

”Oversigtskort igangsætning af ny planlægning”  

• Bilag 6: Principskitse for projektområdet 28-03-2022 


