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På overgangen mellem kærområdet og det omgivende
agerland er der fundet spor efter bosættelser fra stenalder til
nutid. Kærområdet er opstået ved tilgroning af en større sø,
og området har haft betydning som jagtområde og kultplads.
Stenalderfolk har efterladt bl.a. stenøkser, flintflækker og 
spor efter bopladser. Ved Hesselballe og Ølholm er der fun-
det stolpehuller efter langhuse fra bronze- og jernalder. 
Centralt i Uldum Kær er man stødt på en mulig offerplads fra 
førromersk jernalder med fund af lerkar og skeletter.

Bosættelserne har frem mod vikingetid og middelalder ud-
viklet sig til faste landsbyer med omliggende jorder. 
Kærområdet udgør et stort sammenhængende landskabs-
område, men er fordelt på 10 ejerlaug i 6 sogne, 3 herreder 
og 2 tidligere amter med naturlige vandløb som skelgræn-
ser. Kæret og vandløbene har virket som en barriere for 
færdslen gennem landskabet.
Man måtte udenom kærområdet og benytte overgangsste-
der syd for Tørring by eller ved Aastedbro.

Ved udskiftningen af landbrugsjorden sidst i 1700-tallet fik
landsbyer langt væk også del i kærområdet. Landsbyer med
ringe muligheder for kærgræsning og tørveskær købte lod-
der fra landsbyer, som havde rigeligt.

Adelsmanden Claus Niels Glambeck anlagde sidst i 
1500-tallet en opstemning af Gudenåen ved Aasted Bro 
nordøst for Uldum Kær for at sikre vand til vandmøllen, 
Bjerres Mølle. Derved blev store dele af Uldum Kær over-
svømmet. Bønderne protesterede, men måtte leve med 
oversvømmede enge, indtil de sidst i 1800-tallet købte og 
nedbrød opstemningen. Derpå kunne de øge græsningen 
og høproduktionen i kæret. Omkring år 1900 gennemførte 
man et storstilet afvandingsprojekt, der under Hedeselska-
bets ledelse omfattede 1.000-1.500 ha. Efter at kæret
således var afvandet, kunne det nu også opdyrkes.

Tørvegravningen i kærområdet tog fart under 1. og 
2. Verdenskrig, hvor knaphed på brændsel skabte efter-
spørgsel på tørv. Uldum Kær bærer i usædvanlig høj grad 
præg af tørvegravning og rummer i dag en mosaik af vand-
fyldte tørvegrave, hvor naturen igen vil danne tørv. Man har 
gravet indenfor de parceller, som blev udlagt ved udskift-
ningen, og tørvene er især hentet i de centrale dele af det 
samlede kærområde, hvor tørvedybde og -kvalitet har været 
størst. Den erhvervsmæssige tørvegravningen ophørte først 
helt omkring 1960-65.

Kæret er stadig et aktivt produktionslandskab, der især be-
nyttes til kreaturgræsning og høslet. Græsning og høslet sik-
rer, at kæret ikke gror til, men har stor variation i naturværdi-
erne. Jagtinteresserne i kærområdet er store, så på din tur i 
kæret vil du måske møde både landmænd og jægere. Husk, 
at du er gæst i et helt overvejende privatejet område.
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 Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen har i et tæt
 samarbejde med lodsejere og Hedensted Kommune i                              
 2009 gennemført et Miljømilliard-projekt i Uldum Kær:
   • Der er ryddet 27 ha træopvækst i et område på   
     ca. 130 ha i den centrale del af kæret mellem Aale 
     og Uldum.
   • For at mindske udvaskningen af kvælstof til 
     Gudenåen er der i kæret ved Tørring etableret   
     søer og arealer, der oversvømmes om vinteren,   
     ca. 135 ha er omfattet.
   • Der er lavet broer, gang- og cykelstier gennem   
     kæret, og der er etableret en rasteplads for 
     kano, parkeringspladser, fugletårne samt borde 
     og bænke.
   • Stierne er ruteafmærket, der er opsat informationstavler 
     i området og etableret en lille plancheudstilling ved 
     Uldum Fugletårn, og denne folder om kærets natur- og     
     kulturhistorie er blevet fremstillet.

  Stiprojektet og formidlingsprojektet er støttet af den Lokale
  Aktions Gruppe i Hedensted, Fødevareministeriet og EU.
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