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Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: ..................................... 7979 7450 

E-mail: ..................................... inbm@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 100 100 100 100 

I alt kassefinansieret 100 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som led i konkurrencen ”Danmarks Vildeste kommune” foreslår By- og Udviklingsforvaltningen, at kommu-

nen går foran ved at udlægge 28 hektar lavtliggende, kommunal dyrkningsjord til ny natur. Arealerne er i dag 

forpagtet ud til landbrugsmæssig dyrkning indtil 2024. Forvaltningens forslag er at opsige aftalen med ud-

gangen af 2021 og godtgøre forpagterens udgifter på arealet.  
 

Kolding Kommune ejer en del landbrugsjorder mellem Nørre Bjert og Naturområderne ved Hole Skov og El-

tang Vig. 28 hektar af disse landbrugsjorder er beliggende i et lavbundsområde mellem Eltang Vig og Nørre 

Bjert by.  

 

De lavtliggende arealer er i nogle områder meget vandlidende og kræver vedligeholdelse af dræning, herun-

der kontinuerlig vedligehold af Nr. Bjert Bæk, som løber som et dybtliggende, udrettet vandløb ned igennem 

området.  En del af arealerne består desuden af tørveholdig lavbundsjord, som samtidig udleder CO2 og 

kvælstof ved dyrkning og pløjning. Den fortsatte landbrugsmæssige dyrkning af området vurderes uhensigts-

mæssig i forhold til Kolding Kommunes målsætning i Bæredygtighedsstrategien om at nedsætte CO2 udled-

ningen, mindske udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet og give naturen mere plads.  

 

Projektet omfatter at ændre driften fra dyrkning til natur, som kan afgræsses sammen med de lysåbne dele 

af den kommunalt ejede del af Hulskov. På denne måde kan der skabes et stort, sammenhængende natur-

område helt inde fra Nørre Bjert by og ud til Hulskov og Eltang Vig, til gavn for både byens borgere og den 

vilde natur i området.  

 



Ændringsforslag 

 

 
Tegnforklaring til kort: 

Rød streg: De kommunale omdriftsarealer, der foreslås taget ud af dyrkning og omlagt til natur. 

Sorte streger: Bakkeskråninger, som markerer lavbundsområdet som landskabselement op til Nørre Bjert By 

Grønne arealer: kommunalt ejede matrikler 

Skraverede arealer: Beskyttet natur 

 
 
De tilstødende arealer er udlagt til udstykning af boliger i den kommende kommuneplan. Det vil fremme 
salgsværdien af byggegrundene, fordi udsigten sikres, der etableres natur tæt på og mulighederne for ud-
bygning af stier i området forbedres. 
 
I tilknytning til Pumpe-sluseprojektet skal kommunen udlægge minimum 1 ha erstatningsnatur – den forpligti-
gelse vil ligeledes kunne opfyldes her. 
 

Området ligger inden for naturpark Lillebælt og vil være med til at øge naturparkens oplevelsesværdi og na-

turindhold - særligt hvis projektet udvides med genslyngning af vandløbet og hævning af vandstanden som 

beskrevet nedenstående. 

 

Muligheder på længere sigt 

Hvis der kan findes midler til og der kan opnås aftale om at erhverve eller kompensere det sidste privatejede 

stykke omdriftsjord mellem de kommunale arealer, kan der desuden laves et vandløbsprojekt i området, hvor 

Nr.  Bjert Bæk genslynges og hæves i terræn gennem den lavest liggende del af området. Herved vil natur-

værdien i området yderligere blive forøget og forholdene for vandløbets fisk og smådyr vil blive forbedret.  

 

Hvis landbrugsdriften i hele lavbundsområdet dermed kan ophøre, vil det ikke længere være nødvendigt at 

vedligeholde Nr. Bjert Bæk, samtidig med, at det bliver muligt at hæve grundvandsstanden i området yderli-

gere. Dette vil nedsætte udledningen af CO2 fra lavbundområdet til et minimum og samtidig mindske ud-

vaskningen af næringsstoffer til Lillebælt.  

 

Ved at gøre hele den gamle fjordarm til et vådt engområde, vil området desuden blive særdeles attraktivt for 

de fugle, som er knyttet til strandengene langs med kysten. Dette ville give et betydeligt løft til områdets op-

levelsesværdi.  

 


