
 

Notatark 
 

Sagsnr. 01.05.12-P20-1-13 

Sagsbehandler 

Lene Kofoed 

 

  13.2.2015 

 

Indstillingsnotat  
 

 

Overskrift 

Revideret ansøgning til Grønt Partnerskabsprojekt i Uldum Kær 

 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til, at der sker en opdeling af det oprindelige projekt i 3 faser, så-

ledes at de kan udføres uafhængigt af hinanden. Ved en opdeling igangsættes således ny 

fundraising-indsats for at komme i gang med fase 1. 

 

Økonomi 

Udlæg: 

Der er allerede lagt ud for egnsspillet i 2014    45.000 kr. 

Bro er indkøbt til Ølholm Bæk     26.250 kr. 

Konsulentydelse      52.500 kr. 

 

Hvis der er succes med at indhente fondsmidler til fase 1 vil disse udgifter blive betalt 

heraf. 

 

Hvis der ikke bliver givet fondsmidler til fase 1 foreslås det at Hedensted Kommune etab-

lerer allerede indkøbt bro ved Ølholm Bæk   36.750 kr. 

 

Personale 

Ingen 

 

Historik 

TMU har i brev af 30. april 2013, og efter positiv tilbagemelding fra Det Grønne Råd, an-

befalet ansøgning om tilskud til Projekt Grønt Partnerskab om stier og formidling i Uldum 

Kær (mailhøring). Se bilag. 

 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen gennemførte i 2009 miljømilliard projekt i Uldum Kær ved Gudenåen, i 

tæt samarbejde med lodsejere og Hedensted Kommune. 

 

I 2013 blev dannet et Grønt Partnerskabsprojekt med 12 aktører herunder Hedensted 

Kommune, der påtager sig rollen som projektholder for, ”Et grønt partnerskab om stier 

og formidling i Uldum Kær”. Formålet med projektet er, at udføre konkrete forbedringer i 

forhold til miljømilliard projektet. 

Grønt Partnerskabsprojekt tager udgangspunkt i eksisterende stier og formidling som fo-

reslås forbedret via supplerende udlæg af afmærkede ruter, formidling, faciliteter samt 

nye formidlingstiltag med fokus på kærets store oplevelsespotentiale som et særligt del-

landskab i Gudenåsammenhængen. 

 

Delelementer i projektet er: 

- Anlæggelse af sti fra Mosevænget i Tørring til Ølholm Kærvej inkl. ny bro over Øl-

holm Bæk 
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- Afmærkning af ringrute ved Ølholm ad Ølholm Kærvej 

- Anlæggelse af sti over Gudenåen nær Verdens Ende inkl. Ny bro over Gudenåen 

- Træsti ved busholdepladsen på Kærvejen 

- Generel forbedring af stier 

- Flere borde/bænke-sæt – spredt i området 

- 3-fløjet højskilt og toilet ved Ølholm 

- Fokus på arkæologi og tørvegravning, formidlet på Uldum Mølle 

- Etablering af guidekorps af frivillige 

- Mobil, digital formidling 

  

Økonomien i projektet er 2.400.000 kr. Finansieringskilder er: 

1. Naturstyrelsen – tilskudsordningen ”Lokale Grønne Partnerskaber ” (med udtalelse 

fra det Grønne Råd) har givet tilsagn om 200.000 kr. 

2. LAG har bevilliget 200.000 kr. 

3. Friluftsrådet har bevilliget 213.000 kr. 

4. Hedensted Kommune 33.000 kr. 

5. Frivillig indsats 31.500 kr. 

6. Uldum Kær Projekt 52.500 kr. 

 

De resterende 1.700.000 kr. blev søgt fra Nordea Fonden, som gav afslag i 2014. 

 

Efter en revurdering af Uldum Kær projektet, er det nu forsøgt inddelt i naturlige faser 

efter de bevillinger, som vi har fået, og som det giver mening at udføre hver for sig og 

med risiko for, at de efterfølgende faser ikke lykkes. Se vedlagte bilag. 

 

Det betyder så, at hvis vi skal kunne igangsætte fase 1, skal vi som minimum have skaf-

fet yderligere ca. 450.000 kr. Hvis vi kunne finde disse midler, kunne vi gennemføre et 

delprojekt om sikring af adgang til alle nye stier samt opgraderingen af al skiltet formid-

ling, så de nye stier kunne komme med på kortene. I fase 2 kan vi lave forbedringer af 

stiernes belægninger, hvis vi kan skaffe yderligere 350.000 kr., samt færdiggøre formid-

lingsindsatsen, og i fase 3 kan vi lave de anlægstunge belægninger på Ølholm Kærvej og 

Mosevænget, hvis vi kan skaffe de sidste små 800.000 kr. Alle nævnte priser er eksklusi-

ve moms. 

 

Der kræves en fundraisings-indsats for blot at komme i gang med fase 1 – selvom vi ind-

regner den støtte, som vil kunne anvendes i fase 1 fra de givne bevillinger. 

 

Konsulent søger penge til fase 1 uden yderligere bidrag fra kommunen. Det forudsætter 

at vi kan få forlænget de tilsagn og bevillinger der allerede er givet fra LAG, Naturstyrel-

sen og Friluftsrådet. De tre bevillinger og tilsagn kræver medfinansiering, og derfor kan 

der ikke startes på projektets udførelse før den sidste del er søgt hjem. 

 

Kommunikation 

Ingen 

 

Lovgrundlag 

Ingen 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller 

 

Indstillingens indhold 

At gå videre med en fundraising-indsats for at komme i gang med fase 1 i det Grønne 

Partnerskabsprojekt i Uldum Kær. 


