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Pleje af arealer omkring Hedensted Golfbane og Torup Bæk

Hedensted Kommune har de sidste 5 år sammen med Hedensted Golfklub, lokale 
landmænd og grundejerforeninger ved Torup Bæk hegnet og sat dyr på ca. 10,50 ha lave 
eller skrånende græsarealer ved golfbanen og Torup Bæk. Græsningen skal sikre, at 
naturområder med et stort naturindhold ikke bliver ødelagt af tilgroning med pilekrat, 
brændenælder, tidsler m.m. I år udvides indhegningen nord for Dalbyvej med ca. 1,75 
ha af kommunens naturareal, og kontrakterne med grundejerforeningerne og Hedensted 
Kommune er blevet fornyet for en ny 5-årig periode.
 
Arealerne har tidligere være græssede enge og overdrev, og lå så hen i en del år uden 
pleje og og groede til i træer og buske. Især arealerne lige øst og nord for golfbanen, 
langs Torup Bæk har været under kraftig tilgroning, indtil de blev ryddet og 
afgræsningen blev genoptaget for 5 år siden.
 
Kreaturerne går pr. 1. maj på arealer både nord og syd for Dalbyvej. Fra naturstien fra 
Dalbyvej og ned mod golfbanen kan man komme tæt på dyrene. Også på stien fra Torup 
Bæk og op gennem golfbanen kan man se dyrene tæt på og se effekten af deres 
græsning. Her går naturstien på et kort stykke igennem indhegningen. Der er først og 
fremmest brugt hårdføre og nøjsomme kreaturracer (Angus og Galloway), som kan 
færdes på stejle og på meget fugtige arealer, og som har lært at udnytte stride græsser 
og urter som føde.
 
Nord for Dalbyvej ses forskellen mellem græssede og ikke græssede arealer på hver sin 
side af Torup Bæk tydeligt. Græsningen vurderes at have haft en gunstig effekt på 
naturområdet, og der er positive tilbagemeldinger fra de omkringboende. Derfor tages nu 
yderligere 1,75 ha naturarealer med i indhegningen, så også disse arealer forbliver 
lysåbne og domineret af lav vegetation. Så skulle fredede orkideer og hjertegræs igen 
have en mulighed for at pryde arealerne til glæde for mennesker og til gavn for 
mangfoldigheden af det naturlige dyre- og planteliv. 


