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Herunder følger en kort beskrivelse af de ansøgte projekter, samt vurdering og beløb, 

der gives tilsagn om. Alle ansøgere får tilsagn om det beløb de har ansøgt om. 

 

1. Bjørneklobekæmpelse, Rosenvold strand camping 

a. Beskrivelse: Rosenvold Strand Camping har søgt om tilskud til en fortsat 

indsats mod bjørneklo. Bjørneklo er en invasiv art, der uden bekæmpelse 

breder sig og udkonkurrerer den naturlige vegetation. I både 2012, 2013 

og 2014 har kommunen givet tilskud til bekæmpelse af bjørneklo ved 

campingpladsen. Der søges i år om kr. 15.000,- til entreprenør, og oplyses 

et eget bidrag i form af løbende bekæmpelse og opgravning af bjørneklo. 

b. Vurdering: Vedholdenhed i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo er 

vigtigt, da frø kan spire år efter de er sat. Igen har pladsen været over-

svømmet og mange frø er blevet afsat inde på pladsen, hvilket gør be-

kæmpelse mere krævende. Bekæmpelse af bjørneklo opfylder 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 fort-

sætte bekæmpelsen af Rynket rose på strandengen mellem sommerhus-

området og stranden i Juelsminde. I 2014 blev der givet tilskud til at be-

gynde arbejdet med rydning af rynket rose på området, hvor planten hav-

de fået godt fat. I år søges der om opfølgning på sidste 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 søgt om tilskud på 

25.000,-.  

b. Vurdering: Rynket rose er 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 ind-

satsen begyndte. Ansøgningen vurderes derfor at opfylde målet med pul-

jen: at forbedre natur til gavn for det naturlige plante- og dyreliv.  

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 25.000,- + moms.  

 

3. Oprensning af sø i Ølholm Kær, Niels Rask Petersen 

a. Beskrivelse: Niels Rask Petersen har søgt tilskud til at oprense en sø på sin 

ejendom i Ølholm Kær. Ansøger søgte og fik tilsagn om tilskud sidste år, 

men lykkedes ikke med at få det gennemført i 2014. Sidste år var beskri-

velsen som følger: Søen ligger i Natura 2000 området Uldum Kær, Tørring 

Kær og Ølholm Kær. Hedensted Kommune har den 12. december 2013 

meddelt tilladelse til oprensning af søen. Ansøger har indhentet tilbud på 

opgaven på kr. 19.000 og der er søgt tilskud på kr. 9.500, med et tilsva-

rende eget bidrag, samt planering og rensning for rødder. 
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b. Vurdering: Hedensted Kommune har i nævnte tilladelse givet tilladelse til 

oprensning af søen og har i den forbindelse vurderet, at en oprensning kan 

genskabe et sømiljø med langt bedre vandkvalitet, og at det vil bedre for-

holdene for såvel padder som for insektlivet og derigennem også fuglelivet. 

Ansøgningen opfylder således målet med puljen. 

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 9.500,- + moms. 

 

4. Bekæmpelse af Bjørneklo og Rynket rose, Barritskov 

a. Beskrivelse: Barritskov har, over årene, fået tilskud til bekæmpelse af 

Bjørneklo. Til 2015 søges om tilskud til at fortsætte indsatsen mod bjørne-

klo, samt til at bekæmpe Rynket rose i et mindre område. Der søges om 

25.000,- til bekæmpelse ved slåning og afgræsning i spec ifikke områder, 

med de mest graverende problemer og i svært fremkommelige områder.  

b. Vurdering: Der arbejdes til stadighed med bekæmpelsen af invasive arter 

og det vurderes fortsat vigtigt at lodsejere med store arealer, som Bar-

ritskov, fortsat har fokus på denne problemstilling. Det vurderes derfor at 

være i overensstemmelse med puljens formål, at fortsætte bekæmpelsen 

af Bjørneklo og bekæmpe Rynket rose på Barritskov.  

c. Kommunen giver tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 25.000,- + moms 

 

 

 

Oversigtskort over de ansøgte projekters placering: 
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Oversigt over projekter og ansøgte beløb i 2015 

 

Projekt Søgt beløb Eget bidrag Tilsagn 

Bjørneklobekæmpelse, Rosenvold strand 

camping 

15.000 Løbende be-

kæmpelse  

15.000 

Bekæmpelse af Rynket rose, ca 3 ha, Stor-

strandens Grundejerforening 

25.000 Bekæmpelse 

ved håndkraft 

på aktivitets-

dage 

25.000 

Oprensning af sø i Ølholm Kær, Niels Rask Pe-

tersen 

9.500   9.500 9.500   

Bekæmpelse af Bjørneklo og Rynket rose, 

Barritskov 

25.000 5.000  25.000 

    

I alt  74.500  74.500 

 

 

 

 

 

Overvejelse for puljen de kommende år: 

Naturpuljen har kørt uændret i adskillige år. Til 2015 har der kun været 4 ansøgninger til 

puljen, og et samlet søgt beløb på 74.500,- dvs. puljen bliver ikke umiddelbart brugt op i 

første omgang. Men vi vil være åbne for få, mindre projekter resten af året, for det re-

sterende beløb. 

 

På den baggrund foreslår Vand & Natur, at vi laver en ændring af puljen, således at vi 

åbner op for, at der til næste år kan søges tilskud til nyetablering af mindre søer, dvs. ca. 

200-600 m² (fra 600 m² kan man søge tilskud andet steds).  


