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Præsentation af Natura 2000 områder i Hedensted Kommune og hvilke specifik-

ke retningslinjer der er fokus på i de enkelte planer samt konkrete tiltag udført i 

1. planperiode 

 

 

76. Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (Habitat-

område H65 og H235) 

Planforslaget fokuserer på sammenbinding af naturarealer for at skabe mere robust na-

tur, overvejende rigkær og overdrev.  

 

Modstridende interesser er naturlig hydrologi vs. benyttelse af vådområder til afgræs-

ning. 

 

Området er delt mellem Vejle, Ikast-Brande og Hedensted Kommuner. Ansvar for hand-

leplanen ligger i Vejle Kommune. 

 

I 1. planperiode er der sket følgende: 

 Hydrologisk forundersøgelse på arealer med unaturlig vandstand (lavet sammen 

med Vejle Kommune, som har organiseret forprojektet). 

 Indgået hegnings- og græsningsaftale på arealer syd for Rørbæk Sø (lavet sam-

men med Ikast-Brande Kommune, som har haft dyreholder- og lodsejerkontak-

terne). 

 Kontakter om afgræsning og rydning på relevante naturarealer langs Gudenåen 

nord mellem Tørring og Hammer. 

 Naturkvalitetsvurderinger af store græsarealer omkring Gudenåens og Skjernåens 

kilder. 

 

 

77. Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (Habitatområde H66, Fuglebeskyt-

telsesområde F44) 

I planforslaget er der udelukkende planlagt en generel indsats (fortsæt med det der er i 

gang). 

 

Modstridende interesser er naturlig hydrologi vs. benyttelse af vådområder til afgræs-

ning. 

 

Området og ansvaret for handleplanen ligger udelukkende i Hedensted Kommune. 

 

I 1. planperiode er der sket følgende: 

 Hydrologisk forundersøgelse, den følges formentlig op af hydrologiprojekt. 

 7 private arealer, hvor lodsejere selv har søgt hegnings- og rydningstilskud. 

 5 arealer med to lodsejere hvor kommunen har betalt rydning af nogle meget små 

og meget våde arealer med rigkær og hængesæk. 
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78. Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (Habitatområde H67, Fuglebeskyttel-

sesområde F45) 

Indsats mod invasive arter som rynket rose og bjørneklo (kortlagt habitatnatur med til-

groning af invasive arter på mere end 10 % af arealet).  

 

Området ligger primært i Hedensted Kommune, men en lille del i Vejle Kommune. He-

densted Kommune har ansvaret for handleplanen. 

 

Modstridende interesser: Naturtypen næringsstofrige søer er mindsket ved fjernelse af 

opstemninger, hvilket har gavnet naturtypen vandløb med vandplanter samt bæklamp-

ret. Arealet med næringsrige søer kan atter øges ved gravning af nye vandhuller og søer 

på steder, som ikke i forvejen er beskyttet natur. 

 

Her står også stor gøgeurt som er Hedensted Kommunes ansvarsart i statslige skove.  

Der er et samarbejde om overvågning mellem kommune og stat. 

 

I 1. planperiode er der sket følgende: 

 Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og formidling af indsatsbehov (Rosenvold, Bar-

ritskov, Vejle Fjord-skolen m.fl.) 

 Genåbning af rørlagte vandløb, Barritskov 

 Udvidelse af græsningsareal langs Rohden Å 

 Udvidelse af græsningsareal ved Barritskov (strandeng og kystskrænter) 

 Bekæmpelse af Rynket rose ved Barritskov 

 

 

236. Bygholm Ådal (Habitatområde H236) 

I planforslaget er der udelukkende planlagt en generel indsats (fortsæt med det der er i 

gang). 

 

Området ligger hovedsagligt i Horsens Kommune, lille del i Hedensted Kommune. Hor-

sens kommune har ansvar for handleplanen. 

 

I 1. planperiode er der sket følgende: 

 Holder øje med, at arealerne fortsat afgræsses – ellers ingen aktiv indsats 

 

 

56. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (Habitatområde H52 og Fuglebe-

skyttelsesområde F36)  

Planforslaget fokuserer på forbedring og udvidelse af levesteder for ynglefugle samt re-

duceret forstyrrelse.  

 

Kun Hjarnø og Borre Odde ligger i Hedensted Kommune, resten i Horsens Kommune. 

Horsens Kommune har ansvar for handleplanen. 

 

I 1. planperiode er der sket følgende: 

 Organiseret afslåning af Rynket rose på sydsiden af Hjarnø. 

 På den sydøstlige del af Hjarnø er slåningen af Rynket rose fulgt op med hegning 

og afgræsning. 

 Etablering af strandtudselokaliteter på den sydlige del af Hjarnø. 

 Nær øst spidsen af Hjarnø er der udlagt yderligere ca. 2 ha strandeng på land-

brugsjord. 

 Der er opsat skilte mod adgang i og nær de store fuglekolonier på Hjarnø i fugle-

nes yngleperiode. 

 

 

 



3 

 

 

 

Oversigtskort 

 

 

 

  

Kortet viser Natura 2000 områder i Hedensted Kommune, sammensat af Habitatområder 

(grøn skravering),  Fuglebeskyttelsesområder (lilla skravering) og Ramsarområder 

(orange skravering). 

 

 

 

 


