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Birgitte Mogensen

18.12.2015

Bilag til orientering om tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsprojekter 2016

Herunder følger en kort beskrivelse af de ansøgte projekter, samt vurdering og beløb der gives 
tilsagn om.

1. Bekæmpelse af bjørneklo og rynket rose, Rosenvold strand camping
a. Beskrivelse: Rosenvold Strand Camping har søgt om tilskud til en fortsat indsats 

mod bjørneklo og bekæmpelse af rynket rose på strandareael.  I perioden fra 
2012-2015 har kommunen givet tilskud til bekæmpelse af bjørneklo ved 
campingpladsen. Der søges om kr. 15.000,- og oplyses er eget bidrag i form af 
løbende bekæmpelse og opgravning af bjørneklo samt slåning af rynket på 
strandarealer. 

b. Vurdering: Bjørneklo og rynket rose er invasive arter, der uden bekæmpelse, 
breder sig kraftigt og udkonkurrerer den naturlige vegetation. Vedholdenhed i 
forbindelse med bekæmpelsen er vigtig. Frø af bjørneklo kan spire år efter, de er 
sat, og gentagne oversvømmelser af pladsen betyder, at mange frø bliver afsat, 
så bekæmpelsen er krævende. Bekæmpelse af bjørneklo og rynket rose opfylder 
ligeledes målet med puljen: at forbedre natur til gavn for det naturlige plante- 
og dyreliv. 

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 15.000,- + moms.

2. Bekæmpelse af Rynket rose, Strandparken Grundejerforening
a. Beskrivelse: Strandparkens Grundejerforening søger om tilskud til at fortsætte 

bekæmpelsen af Rynket rose på strandengen mellem sommerhusområdet og 
stranden i Juelsminde. I 2014 og 2015 blev der givet tilskud rydning af rynket 
rose på området, hvor planten havde fået godt fat. I år søges der om opfølgning 
på forrige års arbejde. Der søges om tilskud til at en entreprenør fortsætter med 
at behandle med buskrydder og slåmaskine. Samtidig bidrager foreningens 
medlemmer på aktivitetsdage, ved med håndkraft at tage nye skud som roserne 
bliver ved at sætte. Området er ca. 30.000 m² (3 ha). Der er oprindelig søgt om 
tilskud på 20.000,-, men de tidligere år er brugt lavere beløb, derfor enedes 
med ansøger om, at 12.000,- er et realistisk beløb efter nærmere vurdering.

b. Vurdering: Som nævnt er Rynket rose invasiv og giver problemer fordi den 
breder sig og udkonkurrerer den naturlige strandengsvegetation. En fortsat 
indsats mod rynket rose på strandengen er afgørende for, at roserne kan holdes 
tilbage og bekæmpes. Bekæmpelse af Rynket rose kræver en vedholdende 
indsats, ellers vil roserne på kort tid blive lige så omfattende som før indsatsen 
begyndte. Ansøgningen vurderes derfor at opfylde målet med puljen: at forbedre 
natur til gavn for det naturlige plante- og dyreliv. 

a. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 12.000,- + moms.

3. Oprensning af 2 søer i Engparken, Koordinationsudvalget Hornsyld og Bråskov
a. Beskrivelse: Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov har søgt tilskud til at 

oprense to søer i Engparken i Hornsyld. Søerne ligger i det rekreative område 
Engparken i den grønne kile i Hornsyld. Hedensted Kommune har den 10. juni 
2015 meddelt tilladelse til oprensning af søerne. Ansøger har indhentet tilbud på 
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opgaven på kr. 18.000,- og der er søgt tilskud på kr. 16.000,-. Ansøger bidrager 
selv med kr. 2.000, samt fældning af træer og rydning af pilekrat. 

b. Vurdering: Hedensted Kommune har i nævnte afgørelse givet tilladelse til 
oprensning af søerne og har i den forbindelse vurderet, at en oprensning kan 
genskabe et sømiljø med langt bedre vandkvalitet, og at det vil bedre forholdene 
for såvel padder som for insektlivet. Oprensning af søerne vil også have 
rekreativ værdi i et bynært område. Ansøgningen opfylder således målet med 
puljen.

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 16.000,- + moms.

4. Hegnsmateriale og oprensning af sø, Ole Flemming Lyse
a. Beskrivelse: Ole Flemming Lyse har søgt om tilskud til projekt med hegning af 

eng og oprensning af sø på hans ejendom. Engen med søen ligger ved Fiskebæk 
indenfor udbredelsesområdet af bilag IV arter som spiddsnudet frø og stor 
vandsalamander. Der er søgt om kr. 8004,- til indkøb af hegnsmaterialer. 
Ansøger bidrager med opsætning af hegn og afgræsning med kreaturer samt 
oprensning af vandhul.

b. Vurdering: Oprensning af vandhullet og afgræsning af engen langs Fiskebæk, 
som i dag er tilgroet, vil bidrage til en forbedring af naturkvaliteten på engen, og 
vil forbedre forholdene for padderne på habitatdirektivets bilag IV. Ansøgningen 
vurderes derfor at opfylde målet med puljen: at forbedre natur til gavn for det 
naturlige plante- og dyreliv.

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 8.004,- + moms.

5. Hegning af strandeng, Schur Conference Center
c. Beskrivelse: Schur Conference Center har søgt om tilskud til hegning af 

strandeng på deres ejendom ved Borre Knob. Strandengen rummer habitatnatur 
og omkranser en strandsø med et rigt fugleliv. En del af projektet er at 
bekæmpe den invasive art rynket rose, som er begyndt at sprede sig til 
strandengen. Ansøger har indhentet tilbud på opgaven på kr. 37.900 og der er 
søgt tilskud på kr. 17.900,- med et eget bidrag på kr. 20.000,-, samt 
hegnsapparat, afgræsning, læ og vanding til dyrene og rydning af opvækst af 
rynket rose.

a. Vurdering: Afgræsning af området, som i dag er under tilgroning, vil bidrage til 
en forbedret naturkvalitet på strandeng med habitatnatur i et privat område 
med mange besøgende. Ansøgningen vurderes derfor at opfylde målet med 
puljen: at forbedre natur til gavn for det naturlige plante- og dyreliv.

b. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 17.900,- + moms.

6. Udlægning af grus til gydebanke, Korning Lokalråd
a. Beskrivelse: Korning lokalråd har søgt om tilskud til udlægning af gydegrus i 

Gesager Å ved naturlejrpladsen syd for Korningvej. Åen er bred og lav på dette 
sted, og det vil blive muligt at iagttage de gydende ørreder for brugerne af 
naturpladsen. Der er søgt om tilskud på 2.500,- til leje af elektrisk bør til 
transport af grus fra vej til å, med et eget bidrag på kr. 4.500,- samt 
bortgravning af eksisterende sandbanke, udlægning og planering af gydegrus. 
Selve gruset financieres via Fisketegnsmidler.

b. Vurdering: Projektet skaber nye gydebanker for havørreder og levesteder for 
smådyr, desuden understøtter projektet Hedensted Kommunes indsats med at 
skabe fri passage for havørreder i Gesager Å. Desuden understøttes friluftslivet, 
som har et støttepunkt i naturpladsen på stedet. Ansøgningen vurderes derfor at 
opfylde målet med puljen: at forbedre natur til gavn for det naturlige plante- og 
dyreliv.

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 2.500,- + moms.
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7. Toiletbygning i Ølholm Bypark ved Ølholm Kær, Ølholm Lokalråd
a. Beskrivelse: Ølholm Lokalråd har søgt om tilskud til at etablere en toiletbygning i 

tilknytning til Ølholm Bypark, hvor der i forvejen er p-plads og 
grillhytte/madpakkehus og stiforbindelse til Uldum Kær. Det er et større projekt 
med et samlet budget på kr. 268.000,-til toiletbygning, depotrum, kloak, vand 
og el. Der er søgt tilskud på kr. 20.000,- til toiletbygning med et eget bidrag i 
form af frivilligt arbejde til etablering, ca. 280 timer (værdisat til kr. 28.000,-).

b. Vurdering: Ølholm bypark er med p-plads og madpakkehus/grillhytte et 
støttepunkt for friluftslivet i Uldum Kær. Der netop etableret en bro over Ølholm 
bæk og ny stiforbindelse fra Tørring til Ølholm. Etablering af en toiletbygning vil 
understøtte og udbygge de nuværende rekreative faciliteter.  Ansøgningen 
vurderes derfor at opfylde målet med puljen: at give befolkningen adgang til at 
færdes eller opholde sig i naturen.

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 20.000,- + moms.

Følgende ansøgte projekter indstilles til afslag på tilskud fra puljen:

8. Opsætning af storkerede, Anne-Marie Paaske
a. Beskrivelse: Anne-Marie Paaske har søgt om støtte til at opsætte en storkerede 

ved hendes ejendom på Bellevej, Stouby. Storkereden består af et stålmøllehjul 
med pilefletkant foret med sphagnum, flis og halm opsat på en 11 meter høj 
pæl. Ansøger oplyser, at der er observeret storke i området de seneste år. Der 
er søgt tilskud på kr. 4.400,- med et eget bidrag på kr. 1.600,- samt 
pæl,vippebeslag og montering.

b. Vurdering: De storke, der bliver set i Danmark er helt overvejende ungstorke, 
som ikke yngler men er på forlænget træk. I øjeblikket bosætter der sig ikke 
storke nogen steder i landet, ikke engang i de gamle kerneområder i 
marskegnene eller ved Limfjorden. Idet sandsynligheden for etablering af et 
ynglepar ved Rohden Å således er minimal, vurderes det ikke relevant at yde 
tilskud til dette.

Det resterende beløb
I 2015 fik Niels Rask Petersen tilsagn om kr. 9.500,- i tilskud til oprensning af en sø i Ølholm 
Kær. På grund af de store nedbørsmængder i efteråret 2015, har det imidlertid ikke været 
muligt at gennemføre projektet i 2015. Det resterende beløb af 2016 puljen på kr. 8596,- 
anvendes derfor til at færdiggøre dette projekt, som er startet op.
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Oversigt:

Projekt Søgt 
beløb Eget bidrag Tilsagn

Bekæmpelse af bjørneklo og rynket rose, 
Rosenvold strand camping 15.000 15.000

Bekæmpelse af Rynket rose
Strandparken Grundejerforening 20.000 12.000

Oprensning af 2 søer i Engparken, 
Koordinationsudvalget Hornsyld og Bråskov 16.000 2.000 16.000

Hegnsmateriale og oprensning af sø, 
Ole Flemming Lyse 8.004 8.004

Hegning af strandeng, 
Schur Conference Center 17.900 20.000 17.900

Udlægning af grus til gydebanke, 
Korning Lokalråd 2.500 4.500 2.500

Toiletbygning i Ølholm Bypark ved Ølholm Kær, 
Ølholm Lokalråd 20.000 5.000 20.000

Opsætning af storkerede, 
Anne-Marie Paaske 4.400 1.600 Afslag

Restbeløb til oprensning af sø i Ølholm Kær,
Niels Rask Petersen 8.596

I alt 100.000


