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Orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter mv. i 2014 

 

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

givet tilsagn om. 

 

1.  Bekæmpelse af Rynket rose, Bjørnsknudevængets grundejerforening 

a. Beskrivelse: Bjørnsknudevængets Grundejerforening har søgt om tilskud til ryd-

ning af Rynket rose (hybenrose), en invasiv art, på strandengen og langs stran-

den ud for strandengen. Det beskrives, at roserne har bredt sig kraftigt i de sid-

ste 10 år, ødelagt strandengen og stadig breder sig. I de sidste 4 år har grund-

ejerforeningen haft en entreprenør til at slå ”engen”, men der skal mere til. Der 

frygtes en total tilgroning. Der søges om kr. 14.000 i tilskud og med en egenbe-

taling på kr. 2000, samt manuel fjernelse af de roser, der skyder op ud i sandet 

efterfølgende. De skriver om grubning og harvning, og opsamling.  

b. Vurdering: Det drejer sig om ca 2500-3000 m² mellem ’Ved Diget’ og Vildtvej. 

Beskrivelsen i ansøgningen afspejler godt de problemer, som Rynket rose giver, 

nemlig at den breder sig og udkonkurrerer den naturlige strandengsvegetation. 

Rydning af Rynket rose på strand og strandeng opfylder målet med puljen: at 

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

c. De ansøgte kr. 14.000 er beregnet ud fra at både slåning af strandeng og grub-

ning af de store buske skal ske to gange. Kommunen vurderer, at store buske 

opgraves/grubes én gang og kommer med ansøgers tal frem til 11.000,- + 

moms, hvilket der er givet tilsagn om tilskud til.  

 

2. Bjørneklobekæmpelse, Rosenvold strand camping 

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

mod bjørneklo. Både 2012 og 2013 gav kommunen, med samme pulje, tilskud 

til bekæmpelse af bjørneklo ved campingpladsen. Der søges om kr. 15.000 og et 

eget bidrag i form af frivillige, der bekæmper bjørneklo i området, ligesom de 

selv bekæmper på strandarealer.  

b. Vurdering: Bjørneklo er ligeledes en invasiv art, der uden bekæmpelse, breder 

sig kraftigt og udkonkurrere den naturlige vegetation. Vedholdenhed i forbindel-

se med bekæmpelse af bjørneklo er vigtig, da frø kan spire år efter de er sat. 

Denne vinter har pladsen været oversvømmet og mange frø er blevet afsat, så 

der er særlig behov for bekæmpelse i år.  Bekæmpelse af bjørneklo opfylder li-

geledes målet med puljen: at forbedre natur til gavn for det naturlige plante- og 

dyreliv.  

c. Natur & Miljø har givet tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 15.000,- + moms. 

 

3. Rydning af markspor, Daugård Lokalråd 

a. Beskrivelse: Daugård Lokalråd har søgt om tilskud til rydning af markspor mel-

lem Ulbækvej og Strandvejen 4, Daugård. Markvejen/stien ligger i kanten af 

Daugård Strand fredningen. Stiforbindelsen fremgår af Daugård Lokalråds over-

sigt over eksisterende stiforbindelser i området mellem Daugård og Vejle Fjord, 

men har været groet til. Der er søgt om kr. 6000,- til rydning og samling af 

kvas. Der er ikke oplyst noget eget bidrag.  

b. Vurdering: Rydning af stien vil bidrage til en øget rekreativ værdi i området med 

Daugård Strand fredningen, og vurderes at være i overensstemmelse med na-

turpuljens formål om bl.a. at give befolkningen adgang til at færdes eller ophol-

de sig i naturen. 
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c. Natur & Miljø har givet tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 6.000,- + moms. 

 

4. Bekæmpelse af Rynket rose, Storstrandens Grundejerforening 

a. Beskrivelse: Storstrandens Grundejerforening har søgt om tilskud til rydning af 

Rynket rose på strandengen mellem sommerhusområdet og stranden. En stor 

del af strandengen er inficeret af Rynket rose og den breder sig hurtigt. Området 

er ca. 30.000 m² (3 ha). Der er søgt om tilskud på 40.000,-. Der er søgt om, og 

givet § 3-tilladelse.  

b. Vurdering: Som nævnt er Rynket rose invasiv og giver problemer fordi den bre-

der sig og udkonkurrerer den naturlige strandengsvegetation. Rydning på 

strandengen opfylder derfor målet med puljen: at forbedre natur til gavn for det 

naturlige plante- og dyreliv. De metoder til rydningen, der er givet tilladelse til, 

er ikke helt er de samme som de metoder, som der var ansøgt med. Natur & 

Miljø vurderer at rydningsmetoderne i den nævnte tilladelse, vil kunne opfyldes 

for 45.000,- + moms. 

c. Natur & Miljø har givet tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 45.000,- + moms. 

 

 

5. 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. 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 tilsvarende eget bidrag, samt 

planering og rensning for rødder.  

b. Vurdering: Hedensted Kommune har i nævnte tilladelse givet tilladelse til op-

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

skabe et sømiljø med langt bedre vandkvalitet og at det vil bedre forholdene for 

såvel padder som for insektlivet og derigennem også fuglelivet. Ansøgningen op-

fylder således målet med puljen. 

c. Natur & Miljø har givet tilsagn om tilskud til de ansøgte kr. 9.500,- + moms. 

 

 

Følgende ansøgte projekter har fået afslag på tilskud fra puljen: 

 

6. Oprensning af fordam ved mølledammen ved Øster Snede, Øster Snede & om-

egns beboerforening 

a. Beskrivelse: Øster Snede & omegns beboerforening har søgt om tilskud til op-

rensning fordammen ved mølledammen i Øster Snede. Der er ikke søgt et be-

stemt beløb. 

b. Vurdering: Fordammen til mølledammen i Øster Snede er i sin tid etableret som 

et sandfang til Møllesøen. Fordammen fungerer fortsat som sandfang og kom-

munen har oprenset fordammen, når det er vurderet nødvendigt. Sidst den blev 

oprenset var i marts 2013. Da opgaven med at holde fordammen til Øster Snede 

Mølledam ligger hos Hedensted Kommune, vurderes det ikke relevant at yde til-

skud til dette. 

 

7. Oprensning af sø ved Klakring Kirke, Hans Marcussen 

a. Beskrivelse: Hans Marcussen har søgt om tilskud til oprensning mv. af en sø på 

knapt 6000 m². Der er søgt om et tilskud på i alt kr. 135.000,-. 

b. Vurdering: Natur & Miljø vurderer, at projektets økonomiske omfang er for stort 

til at kunne rummes at Hedensted Kommunes pulje til mindre naturpleje- og na-

turgenopretningsprojekter. Puljen er samlet set i 2014 er på 100.000,-. Søen er 

registreret som værende forurenet med spildevand og vurderes at ville kunne 

forbedres, ved en kombination af oprensning af søen og fjernelse af den fortsat-

te tilledning af spildevand til søen. Søen er imidlertid ikke udpeget i regionpla-

nen til at skulle have forbedret spildevandsrensning, hvorfor Kommunen ikke har 

pligt til at påbyde forbedret rensning af spildevandet fra de ejendomme, der lig-
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ger i oplandet til søen. Idet der for nuværende ikke er klarhed omkring hvorvidt 

spildevands-tilldeningen til søen vil blive stoppet, vurderes det ressourcemæs-

sigt uhensigtsmæssigt at oprense søen. 

 

Det resterende beløb 

Barritskov har, over årene, søgt tilskud til bekæmpelse af Bjørneklo mm., men nåede ikke at 

søge dette års pulje. Barritskov har mundligt tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte bekæm-

pelsen. Kontinuitet er vigtig i bekæmpelse af bjørneklo og det vurderes derfor at være i over-

ensstemmelse med puljens formål, at fortsætte bekæmpelsen af Bjørneklo på Barritskov. Der 

gives tilsagn om det resterende beløb på 21.500,- til bjørneklobekæmpelse på Barritskov.  

 

Oversigt: 

 
 

 

Projekt Søgt  

beløb 
Eget bidrag Tilsagn 

Bekæmpelse af Rynket rose, på ca 3500 m², 

Bjørnsknudevængets grundejerforening 
14.000 2000 11.000 

Bjørneklobekæmpelse, Rosenvold strand camping 15.000  15.000 

Rydning af markspor, Daougård Lokalråd 6000  6000 

Bekæmpelse af Rynket rose, ca 3 ha, Storstran-

dens Grundejerforening 
40.000  15.000 

Oprensning af sø i Ølholm Kær, Niels Rask Peter-

sen 
9500 9500 9500 

Oprensning af fordam til mølledammen i Øster 

Snede, Øster Snede & omegns beboerforening 
x  Afslag 

Oprensning af sø ved Klakring Kirke, Hans Mar-

cussen 
135.000 

Evt. projektering + 

kørsel af jord 
Afslag 

Restbeløb til bekæmpelse af Bjørneklo på Bar-

ritskov 
  21.500 

I alt   100.000 

 


