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Kære medlemmer af Grønt Råd i Hedensted Kommune  
  
Som det formentlig er de fleste af jer bekendt har Naturstyrelsen i tæt samarbejde med lodsejere og 
Hedensted Kommune i 2009 gennemført et såkaldt miljømilliard-projekt i Uldum Kær ved Gudenåen. 
Resultaterne er nærmere omtalt i vedhæftede folder "Oplev Uldum Kær". 
  
Nu er der dannet et grønt partnerskab med det formål at udføre nogle konkrete forbedringer i forhold 
hertil. Projektet hedder "Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær". Projektbeskrivelse 
herfor, dateret april 2013, vedhæftes. Det fremgår, at det nye partnerskab omfatter 12 aktører, herunder 
Hedensted Kommune, der påtager sig rollen som projektholder. Det samlede budget er på knap 2,4 mio. 
kr. 
   



Det nye partnerskabsprojekt tager udgangspunkt i eksisterende stier og formidling, som foreslås forbedret 
via supplerende udlæg af afmærkede ruter, formidling, faciliteter m.v. samt nye formidlingstiltag, som dels 
vil rette fokus væsentligt mere på kærets store oplevelsespotentiale som et særligt del-landskab i 
Gudenå-sammenhængen.  

 
Derfor bygger partnerskabet også på den grundidé, at de mange positive erfaringer, der er høstet om 
samarbejde mellem private lodsejere og frivillige borgere gennem Uldum Kær-projektet, kan yderligere 
styrkes og være et eksempelprojekt for andre partnerskaber langs Gudenåen.  

 
Nogle af de ønsker, der indgår i projektet, har været drøftet i forbindelse med gennemførelsen af 
Uldumkær-projektet, men blev af forskellige grunde udskudt til senere gennemførelse. 
Partnerskabsprojektet er således også et udtryk for et ønske om at komplettere og yderligere styrke 
Uldumkær-projektet. 

 
Partnerskabsprojektet rummer følgende del-elementer: 

 
1. Anlæggelse af sti fra Mosevænget i Tørring til Ølholm Kærvej inkl. ny bro over Ølholm Bæk 
2. Afmærkning af ringrute ved Ølholm ad Ølholm Kærvej  
3. Anlæggelse af sti over Gudenåen nær Verdens Ende inkl. ny bro over Gudenåen 
4. Træsti ved busholdepladsen på Kærvejen 
5. Generel forbedring af stier 
6. Flere borde/bænke-sæt – spredt i området 
7. 3-fløjet højskilt og toilet ved Ølholm 
8. Fokus på arkæologi og tørvegravning, formidlet på Uldum Mølle  
9. Etablering af guidekorps af frivillige 
10. Mobil, digital formidling 

  
For at financiere det samlede beløb på knap 2,4 mio. kr. er der behov for forskellige financieringskilder, 
herunder Naturstyrelsen under tilskudsordningen "Lokale Grønne Partnerskaber".  
Før en ansøgning kan sendes til Naturstyrelsen, skal der indhentes en udtalelse fra kommunens Grønne 
Råd. Efter reglerne for grønne partnerskaber er det påkrævet, at Naturfredningsforeningen og 
Friluftsrådet, samt kommunen afgiver udtalelse til ansøgningen. Alle medlemmer af rådet er 
naturligvis velkomne med udtalelse. 
Der er ikke berammet snarligt møde i rådet. Da tiden er knap i forhold til deadline (1.maj) i 
Naturstyrelsen, beder vi om jeres stillingtagen ud fra den medsendte projektbeskrivelse. I mellemtiden 
sørger vi for, at projektbeskrivelsen indskrives i Naturstyrelsens formelle ansøgningsskema. 
  
Jeg beder om udtalelser  fra jer  på min mailadresse senest  mandag den 29 . april 2013. Alle 
udtalelser vil derpå blive medsendt til Naturstyrelsen sammen med ansøgningen. 
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