BILAG

Uddybende beskrivelse af projekter som administrationen planlægger udført i 2020
til at skabe bedre adgang til naturen m.v.
Følgende projekter planlægges gennemført:
1. Sverigesvej/Torsted Enge, etablering af p-plads
I 2018 blev der gennemført et vådområdeprojekt på det kommunale areal Torsted Enge. Arealet
ligger som en grøn oase omkranset af industri og by, og afgræsses med får. Der er etableret sti i
området.
Arealet ligger som en skjult perle, og kun ganske få har fået øjnene op for den rekreative mulighed
arealet tilbyder. For at gøre arealet lettere tilgængeligt, kan der etableres en mindre parkeringsplads
(2 biler) i kanten af Sverigesvej. Parkeringspladsen forventes at kunne danne springbræt til et øget
brug af arealet.
Etablering af parkeringspladsen kræver vejmyndighedens godkendelse.
Anslået pris: 50.000 kr. Afledt drift er ikke medtaget i prisen.

Arealet ved Sverigesvej

2. Fyel Badesø, faciliteter
I 2019 overtog Horsens Kommune et ca. 10 ha stort areal i den øverste del af grusgravsområdet
Fyel Mose. Arealet er færdiggravet. Formål med opkøbet er at etablere et rekreativt naturareal.
Grusgravssøen i området skal bruges som badesø.
Inden arealet kan tages i brug af offentligheden, skal det klargøres. De sidste terrænregulering skal
foretages, der skal etableres parkeringsareal, toiletfaciliteter, og informationstavler de mest
relevante steder. Herudover skal der etableres adfærdsregulerende beplantning langs skel til de
omkringliggende naboer. Beplantningen etableres for at tydeliggøre skel mellem offentligt og private
arealer. Beplantningen foregår i dialog med de implicerede naboer.
Området planlægges klar til offentligt brug til badesæson 2020.

Der afsættes i alt 0,9 mio.kr. til denne 2. fase af projektet. Afledt drift af arealet er ikke medtaget i
prisen.

Fyel Badesø og rekreativt areal. Det erhvervede areal er angivet med rødt skraveret.

3. Stiforbindelse fra den nye skov ved Gedved til gadekæret ved Vestervej
I 2018 blev første etape af skoven ved Gedved plantet. Skoven er plantet som erstatningsskov og
er delvist betalt af Vejdirektoratet. I 2019 blev der etableret befæstede stier for midler i naturpuljen,
da stier ikke indgik i skovprojektet. Stierne går rundt i området og forbinder skoven med Bryggervej.
I 2020 plantes endnu en etape. Denne gang for midler fra TV2’s indsamlingsshow, Danmark rejser
skov. I den forbindelse planlægges det at etablere en forbindelse fra den i 2018 plantede skov, via
den nye skov der rejses i 2020, og helt til gadekæret ved Vestervej. På den måde er fundamentet
for den rekreative benyttelse af den nye skov på plads, og der er skabt de bedste betingelser for
Gedvedborgernes brug af dette nye prægtige område.
Anslået pris: 100.000 kr. Afledt drift er ikke medtaget i prisen.

Stier i den nye skov i Gedved. Gult er stier etableret i 2019, med rød planlægges etableret i 2020.

4. Sorthøjvej, renovering af stiforbindelse ml. Gedved og Bryrupbanestien
For enden af Sorthøjvej går en grussti. Grusstien er forbindelsesled for gående og cyklende fra nord
mod de rekreative muligheder i syd og vest, herunder hele Bygholm området og Bryrupbanestien.
En ca. 100 meter strækning af stien står imidlertid kraftigt under vand store dele af vinterhalvåret og
i våde perioder, så færdsel ikke er muligt.
Stien er så vigtigt at forbindelsesled, at den bør prioriteres højt. Det foreslås, at stien genopbygges
med henblik på en sikker færdsel, også i våde perioder. Det skal vurderes om det kan gøres med
grus, eller om der er behov for at løfte stien yderligere med en form for bro eller boardwalk-løsning.
Anslået pris, grus: 100.000 kr. Afledt drift er ikke medtaget i prisen.

Stistrækning Sorthøjvej

5. Bolund; ny sti med start og slut ved campingpladsen
Langs Gudenåen, umiddelbart vest for Gudenå Camping, har en lodsejer for få år tilbage vist
interesse i, at lade en vandresti gå på diget rundt langs Gudenåen. Rundstrækningen kan starte og
slutte ved campingpladsen, og rundes af ved et spor langs et markskel. Rundstrækningen er godt 3
km. lang. Sporet kan give campingpladsens gæster og øvrige besøgende en unik mulighed for at gå
på kanten af Gudenåen.
Det foreslås, at det undersøges, hvorvidt lodsejer fortsat er interesseret i at indgå en aftale om at
etablere et sådan spor, og i hvilken standard. Og såfremt der er interesse, at sporet etableres.
Anslået pris ved etablering af trampespor: 50.000 kr. Afledt drift er ikke medtaget i prisen.

Skitse for potentiel sti langs Gudenåen ved Bolundvej

6. Rasteplads ved Nørrestrand Nord udbygges med faciliteter
I trekanten ud til Nordre Strandvej og Højbovej ligger en rasteplads. Pladsen består af et
parkeringsareal og et græsareal med 3 bord-bænkesæt, og er samlet godt 1 ha. Pladsen danner
udgangspunkt for en nordvestlig adgang til Nørrestrand området.
Med få tiltag kan arealet bringes mere i spil, og derved gøre at rastepladsen bliver mere attraktiv at
benytte. Der planlægges tiltag som lægivende og afskærmende beplantning med f.eks. blomstrende
og bærbærende beplantning. Det vil kunne skjule parkeringsarealet, samtidig med beplantning som
lægivende foranstaltning kan gøre det rarere at tage ophold ved pladsens bord-bænkesæt. Det
planlægges også at hegne halvdelen af det grønne areal til hundeskov, hvilket både bringer et ellers
ubenyttet areal i spil, samtidig med det kan give et yderligere incitament til at benytte pladsen. Der
indgår også overvejelser om at indbringe 1-2 naturlige legeredskaber til området, f.eks. et fældet
træ til klatring.
Anslået pris: 100.000 kr. Afledt drift er ikke medtaget i prisen.

Rasteplads Nørrestrand Nord

7. Horsens Fjord-samarbejdet
Samarbejdet mellem Odder, Hedensted og Horsens Kommuner om formidling og øget
tilgængelighed i og omkring Horsens Fjord er i fuld gang. Indtil videre har arbejdet primært fokuseret
på drøftelser og planlægning af tiltag. I 2020 forventes nogle af de planlagte tiltag at blive udført.
Der er især fokus på at få skabt en sammenhængende stiforbindelse hele vejen rundt om fjorden.
Da arealerne er privatejede, kræver det dog ofte lang tids forarbejde, før et decideret anlæg kan
blive aktuelt.
Horsens Kommune har i budgetforlig 2019 afsat 250.000 kr. i årene 2019 til 2022. Både Odder og
Hedensted Kommuner har afsat tilsvarende beløb i 2020.
8. Bedre skiltning på Endelave
I Horsens Fjord-projektet indgår også ensretning af formidling i det åbne land. Målet er
sammenbinding og genkendelighed, så borgeren/gæsten møder den samme type vejvisning eller
skilt, uanset om det står i den ene eller anden kommune. Et sted at starte med en ensretning af
formidling er på Endelave. Her findes en del skilte af forskellig karakter, både af udformning og
alder. Der fokuseres på en ensretning af alle skilte på øen, som samtidig vil fungere som en
ansigtsløftning af formidlingen af den smukke ø i Kattegat.
Anslået pris: 75.000 kr. Afledt drift er ikke medtaget i prisen.
9. Bygholm Bakker, Helhedsplan for det rekreative område
Boligområdet Bygholm Bakker, nord for Bygholm Sø, er under udvikling. Af lokalplanen for området
fremgår det, at områderne mellem søen og boligområdet skal udlægges som rekreativt areal. Den
vestlige del af området, ud mod E45, skal ligeledes anvendes dels rekreativt, dels som depot for ren
jord der skaber en støjvold mellem E45 og boligområderne. Lokalplanen beskriver, at de grønne
områder skal indrettes så de tilskynder til leg, ophold og fysisk aktiviteter og så de skaber mulighed
for en rig flora og fauna.
For at målrette indretningen og skabe helhed i tiltagene, skal der laves en helhedsplan for den
rekreative del af Bygholm Bakker. Planlægningen skal forene rekreative indretninger med
naturtiltag, gøre jorddeponi til en ressource, og i det hele taget skabe et attraktivt rekreativt område.

Helhedsplanen planlægges udført af eksterne konsulenter i samarbejde med Horsens Kommune.
Anslået pris: 100.000 kr.

Omtrentligt omfang af det rekreative areal i Bygholm Bakker.

10. Faunastriber på agerjord og blomster i byen
Forligsparterne i budgetaftale 2020 ønsker at styrke biodiversiteten ved bl.a. at etablere faunastriber
mellem dyrkede marker og naturen. Desuden er der et ønske om at undersøge, om driftspraksis
kan ændres på bynære græsarealer, så der kommer blomster og højere diversitet, til gavn for
insekter og dyr. Der planlægges tiltag gennemført i 2020 og 3 år frem, der skal danne viden og
grundlag for løsninger til brug for både kommune såvel som grundejerforeninger og lodsejere
generelt, der kan opfylde formålet. Tiltagene gennemføres i samarbejde med landbruget via LMO,
og med 2 grundejerforeninger, der frivilligt ligger areal til.
Der er afsat 100.000 kr. til formålet i 2020.
11. Mobilt fangeanlæg til naturplejere
Horsens Kommune ejer de vildheste, der foretager naturpleje på arealer omkring Nørrestrand.
Selvom hestene er at betragte som vilde dyr, gælder reglerne om dyrevelfærd stadigvæk. 2019 har
vist, at det kan blive nødvendigt at indfange en eller flere heste med henblik på behandling. Det
viste sig at være uhyre vanskeligt i de nuværende rammer.
Ligeledes er der tanker om at bruge vildhestene til at udføre naturpleje på andre naturarealer også,
f.eks. det kommunalt ejet Torsted Enge. Det kræver på samme måde, at det er muligt at indfange
hestene, så en flytning kan finde sted.
Vildheste kan ikke lokkes til med foder, som tamdyr kan. Skal de indfanges, kræver det et særligt
fangeanlæg, indrettet til brug af sky dyr. Et mobilt fangeanlæg har den force, at det kan bruges på
flere arealer. Det planlægges at indkøbe et mobilt fangeanlæg, som kan bruges til at fange dyrene
til det beskrevne formål.
Anslået pris: 100.000 kr. Der forventes ikke driftsomkostninger ved anlægget.

12. Rekreativt naturareal i Brædstrup
Grænsende op til den sydlige del af Brædstrup, ligger et kommunalt ejet græsareal. Arealet har
været bortforpagtet til høslæt gennem en årrække. Førhen har arealet være dyrket i almindelig
omdrift. Arealet er udpeget som hhv. ny natur og potentiel økologisk forbindelse i kommuneplan
2017.
Det skal undersøges nærmere, om arealet kan drives med et naturformål, for derved at øge arealets
biodiversitet og forstærke arealets funktion som økologisk forbindelse, da det ligger mellem
eksisterende skov og sø. Det kan gøres ved at etablere afgræsning. For at arealet opnår yderligere
værdi, indrettes et kreaturhegn med klaplåger, så arealet samtidig kan fungere som et rekreativt
naturareal. Til glæde for borgerne omkring.
Anslået pris: 75.000 kr. Afledt drift er ikke medtaget i prisen. En dyreholder forventes at stå med
vedligeholdelsen af hegnet efter anlæg.

Arealet ved Brædstrup. Med grønt er vist økologiske forbindelser. Med skraveret er vist planlagte økologiske forbindelser.
Kilde: Kommuneplan 2017.

